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STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR 

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 14 PÅ 

DAGORDNINGEN)  

 

Styrelsen för Endomines AB (publ) föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga 

personerna i koncernledningen. 

 

Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna 

rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att 

främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att 

göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. 

 

Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna i koncernledningen ska utgöras 

av fast lön, rörlig ersättning, eventuella aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt 

pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras 

på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja 

bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål 

samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska aldrig 

kunna överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga ledande 

befattningshavare aldrig överstiga 30 procent av den fasta lönen. 

 
Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv 

månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en ledande befattningshavare ska sammantaget normalt 

inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader vid uppsägning från bolagets 

sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. 

 

Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för 

bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets 

aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. För närmare information om befintliga 

aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2011.  

 

Riktlinjerna ska gälla för alla anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt eventuella ändringar i 

redan existerande avtal. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns 

särskilda skäl för det.  
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