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Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare

SAMINVEST AB – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING FÖR
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Saminvest AB är ett statligt ägt bolag och tillämpar för samtliga bolag i
koncernen regeringens ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 22 december
2016.
Det innebär bland annat följande.

Beredning och uppföljning avseende anställningsvillkor
För verkställande direktör (VD) och andra ledande befattningshavare ska
styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Innan beslut om
enskild ersättning fattas ska det finnas ett skriftligt underlag som utvisar
bolagets totala kostnad. Beslutet ska protokollföras. För övriga
befattningshavare beslutar VD om motsvarande anställningsvillkor, som ska
följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens
riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata
företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara
med bolagets. Uppföljning ska göras regelbundet, baserat på lönejämförelser
som är utförda av fristående marknadslönekonsulter.
Ersättningsprinciper
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad
av måttfullhet och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig,
takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur.
Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag
utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga
anställdas totala ersättning. Rörlig lön ska inte ges till ledande
befattningshavare. Med beaktande av övriga principer i dessa riktlinjer är det
emellertid möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.
Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och
inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa förmåner
följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms
avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv
pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd
med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I
anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska
pensionsåldern inte understiga 65 år.
Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om
sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Eventuell utökning av en
kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska
motsvara marknadspraxis. I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka
pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.
Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex
månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får
avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska
betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan
tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag
eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det
uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya
inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas.
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Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas.
Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig
längre än till 65 års ålder.
Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget
Det ska undvikas att styrelseledamot eller i förekommande fall
styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed erhåller
konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget
prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie
styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget
och ledamoten/suppleanten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna
godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets
karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa
externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i dotterbolagen
Motsvarande riktlinjer ska tillämpas i samtliga bolagets dotterbolag samt
godkännas av årsstämma i respektive dotterbolag.
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