
 
  

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE 

Styrelsen för SkiStar AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare enligt följande. 

Nedanstående riktlinjer omfattar ersättningar och andra villkor för verkställande direktören och 

koncernledningen i SkiStar AB, vilka nedan benämns ledande befattningshavare. Riktlinjerna är 

framtagna av ersättningsutskottet och har godkänts av styrelsen i dess helhet såsom förslag till beslut 

på årsstämman den 14 december 2019. Dessa riktlinjer ska tillämpas på nya anställningsavtal samt vid 

ändring av existerande anställningsavtal. 

 1. Grundläggande princip  

Bolagets ersättningsstruktur ska 

 bidra till att det finns en samsyn mellan medarbetare och aktieägare vad gäller det långsiktiga 
perspektivet på verksamheten, 

 säkerställa att medarbetarna erhåller en marknadsmässig och konkurrenskraftig 
kompensation så att den möjliggör att medarbetare kan behållas och rekryteras, samt att  

 erbjuda en lönesättning baserad på medarbetarnas prestation, arbetsuppgifter, kompetens, 
erfarenhet och befattning. 

2. Fast lön  

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig i förhållande till ansvar, 

kompetens, prestation och regional lönenivå. Den fasta lönen ska årligen fastställas att gälla för 

perioden september - augusti. 

3. Bonus och åtagande att förvärva aktier 

Ledande befattningshavare är berättigad till kontant bonus utifrån det aktuella bonusprogram som 

gäller för SkiStar AB:s ledande befattningshavare enligt beslut av styrelsen. Bonus får högst utgå med 

60% av 12 ggr aktuell månadslön. Bonus ska vara relaterad till av styrelsen fastställda mätbara kriterier 

avseende vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal och organisk tillväxt. 

Den ledande befattningshavare som erhåller bonus ska förbinda sig att själv förvärva och långsiktigt 

(för en period om minst tre år) investera minst 1/3 av den rörliga ersättningen efter skatt i aktier i 

bolaget. Syftet är att skapa delaktighet och engagemang genom att ledande befattningshavare på ett 

strukturerat sätt erbjuds att på detta sätt bli aktieägare. 

För verksamhetsåret 2019/20 innebär ovan att kontant utbetald bonus (kostnaden för bolaget)  inte 

kan komma att överstiga 9,4 MSEK. Bonus utgår ifrån vad bolaget presterar avseende tillväxt i vinst 

per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal samt organisk tillväxt. 

4. Icke monetära förmåner  

Ledande befattningshavare är berättigade till extra sjukvårdsförsäkring samt de förmåner som gäller 

för övriga anställda inom SkiStar AB. 



 
  

 

5. Pension  

Ledande befattningshavare äger rätt till pensionslösningar enligt kollektivavtal och avtal med 

SkiStar AB. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. För verkställande direktören 

betalar bolaget pensionsavgifter motsvarande 30 % av den pensionsgrundande lönen. För övriga 

ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-planen. 

6. Uppsägningstid och avgångsvederlag 

Uppsägningstid från SkiStar AB:s sida ska vara högst 24 månader och från den ledande 

befattningshavarens sida högst 6 månader. Avgångsvederlag utgår endast vid uppsägning från 

bolagets sida och under anställningstiden fram till den uppsagde erhållit ny anställning.  

7. Beslut om ersättningar  

Styrelsen fattar beslut om lön och övriga villkor för verkställande direktören och övriga 

bolagsledningen efter förslag från styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen ska ha rätt att frångå 

riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns skäl för detta. 

SkiStar AB har, vid tiden för årsstämman 2019, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning 

utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som 

beslutades vid årsstämman 2018. 

Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare överensstämmer med de riktlinjer 

som fastställdes av stämman föregående år med undantag för att pensionsavgifter för verkställande 

direktören ska uppgå till högst 30% av den pensionsgrundande lönen i stället för tidigare angivna 35%. 

_____________________ 

Sälen i november 2019 

Styrelsen för SkiStar AB (publ) 

 


