Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet
Dessa riktlinjer omfattar NIBE-koncernens ledande befattningshavare, det vill säga
verkställande direktören, ekonomidirektören och de tre affärsområdescheferna. I den mån
styrelseledamot utför arbete för NIBE-koncernen eller något av NIBE-koncernens
intressebolag vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell
ersättning (till exempel konsultarvode) för sådant arbete. För det fall inte annat anges nedan
omfattar riktlinjerna inte styrelsearvoden, vilka beslutas av bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
NIBEs affärsstrategi innebär i korthet att leverera hållbara energilösningar i världsklass. För
mer information om bolagets affärsstrategi se www.nibe.com. En framgångsrik
implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av NIBEs långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet, förutsätter att NIBE kan attrahera och behålla en ledning med hög
kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftiga ersättningsvillkor. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas ersättning på marknadsmässiga villkor och vara
konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla personal.
Ersättningsformerna
Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension och annan förmån såsom
bilförmån.
Styrelsearvode ska inte utgå till ledande befattningshavare som är anställda i koncernen.
Alla ledande befattningshavare, som inte har fyllt 65 år, ska ha pensionsförmåner
motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen, avd 2, upp till 30 inkomstbasbelopp. För
lönedelar därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30 % i enlighet med
samma principer som i den premiebestämda ITP-planen, avd 1. Pensionspremierna får totalt
sett uppgå till högst 35 % av den totala ersättningen. Ledande befattningshavare som har
uppnått 65 år är inte berättigade till pensionsförmåner.
Andra förmåner får innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och bilförmån
och får sammanlagt uppgå till högst 5 % av den totala ersättningen.
Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning
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Ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om
uppställda mål infrias. Dessa mål fastställs av styrelsen och ska vara mätbara och
förutbestämda, exempelvis procentuell tillväxt, rörelsemarginal samt
rörelsekapitalreduktion. Målen fastställs för ett räkenskapsår i taget. Genom att belöna
tydliga och mätbara prestationer kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling,

ska de uppställda målen bidra till att motivera de ledande befattningshavarna att uppnå de
av bolaget uppställda målen kring affärsstrategier, långsiktighet och hållbarhet.
Den rörliga lönedelen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra
månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande
befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin
rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den
ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år och
om så inte sker har bolaget rätt att återkräva denna del av ersättningen. Den extra
ersättningen som kan utges för att förvärva NIBE-aktier syftar till att öka de ledande
befattningshavarnas långsiktighet i bolaget och därigenom gynna bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas
förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av
gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något
incitamentsprogram.
Upphörande av anställning
Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid.
Uppsägningstiden från företagets sida för verkställande direktören ska vara sex månader.
Verkställande direktören ska ha rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.
Övriga ledande befattningshavare ska erhålla lön under uppsägningstid som varierar mellan
6–12 månader.
Det ska inte finnas någon speciell överenskommelse om att en ledande befattningshavare
kan sluta före viss uppnådd pensionsålder och fram till dess uppbära en viss del av sin lön.
Beaktande av lön och anställningsvillkor vid beredning av riktlinjerna
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har genomsnittlig lön och
anställningsvillkor för de anställda vid de svenska bolagen inom NIBE-koncernen beaktats
genom att uppgift har inhämtats om genomsnittlig lön och anställningsvillkor samt
ökningstakt över tid man varit anställd på NIBE. En mycket viktig ytterligare faktor har varit
koncernens tillväxt, såväl omsättnings- som resultatmässigt. Dessutom har jämförelse gjorts
med andra svenska börsnoterade bolag av samma storlek. Nu nämnda information har varit
del av styrelsens beslutsunderlag för att utvärdera skäligheten av riktlinjerna.
Konsultarvode till styrelseledamöter
Bolagets stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
konsulttjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete,
under en begränsad tid. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode.
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Hur riktlinjerna har tagits fram
Riktlinjerna har arbetats fram av styrelsen. VD och övriga ledande befattningshavare har inte
deltagit i styrelsens beredning och beslut avseende riktlinjerna.
Riktlinjerna är föremål för årlig översyn genom personlig kontakt av styrelsens ordförande
med de större aktieägarna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får frångå riktlinjerna vad avser pension, bonus och övriga förmåner om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets
långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.
Förekomsten av betydande förändringar
Förslaget till riktlinjer överensstämmer med de riktlinjer som godkändes vid
årsstämman2020. Den årliga översynen av riktlinjerna har inte resulterat i några betydande
förändringar. Vid översynen har styrelsen bedömt att kretsen av ledande befattningshavare
som omfattas av riktlinjerna inte har behövt utökas till följd av de nya reglerna om ersättningar
till ledande befattningshavare från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.
______________________________
Markaryd 17 mars 2021
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen
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