Styrelsens för SWECO AB (publ) förslag till beslut vid årsstämma den 17 april
2012 om principer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
inom Sweco-koncernen

1.Ersättningskommittén
Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor
rörande ersättningsprinciper, anställningsvillkor, pensionsförmåner och
bonussystem avseende ledande befattningshavare samt följa och utvärdera bl.a.
dessa principer och gällande ersättningsstrukturer. Ersättningskommittén ska
även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör
samtliga anställda i bolaget.
2.Ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, koncernledning och
chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören.
3.Ersättningar
Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och
konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan
rekryteras och behållas.
Ersättning till ledande befattningshavare består av:
•

grundlön

•

rörlig ersättning

•

pension

•

övriga ersättningar

•

aktierelaterat incitamentsprogram

a) Grundlön och rörlig ersättning
Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens,
erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön
och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och
arbetsuppgifter. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
Den rörliga ersättningen är för verkställande direktören och vice verkställande
direktören maximalt 75 procent av grundlönen. För övriga ledande
befattningshavare är den rörliga ersättningen maximalt 50 procent av grundlönen.
Den rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta lönsam1 (2)
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