
	  

	  

25
32

73
.1
	  

Styrelsens	  för	  NIBE	  Industrier	  AB	  (publ)	  förslag	  till	  riktlinjer	  för	  ersättning	  och	  andra	  
anställningsvillkor	  till	  ledande	  befattningshavare	  	  
	  
	  
Styrelsen	  föreslår	  att	  bolaget	  ska	  erbjuda	  ersättning	  på	  marknadsmässiga	  villkor	  och	  vara	  
konkurrenskraftig	  för	  att	  attrahera	  och	  behålla	  personal.	  	  
	  
Ersättningen	  ska	  kunna	  utgå	  som	  fast	  lön,	  rörlig	  lön,	  pension	  eller	  annan	  förmån	  såsom	  
tjänstebil.	  	  
	  
Styrelsearvode	  ska	  inte	  utgå	  till	  styrelsemedlemmar	  som	  är	  anställda	  i	  koncernen.	  	  
	  
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	  ej	  finnas	  någon	  speciell	  överenskommelse	  om	  att	  en	  ledande	  befattningshavare	  kan	  
sluta	  före	  uppnådd	  officiell	  pensionsålder	  och	  fram	  till	  dess	  uppbära	  en	  viss	  del	  av	  sin	  lön.	  	  
	  
Alla	  ledande	  befattningshavare	  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.	  	  
	  
Ledande	  befattningshavare	  ska	  som	  incitament	  kunna	  ha	  en	  rörlig	  lönedel	  som	  utgår	  om	  
uppställda	  mål	  infrias.	  Den	  rörliga	  delen	  ska	  vara	  begränsad	  till	  tre	  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.	  
Normalt	  kommer	  de	  ledande	  befattningshavarnas	  förvärv	  av	  NIBE-‐aktier	  att	  ske	  en	  gång	  per	  
år	  i	  februari/mars	  och	  då	  med	  tillämpning	  av	  gällande	  insiderregler.	  Verkställande	  direktören	  
ska	  inte	  omfattas	  av	  något	  incitamentsprogram.	  	  
	  
Styrelsen	  får	  frångå	  riktlinjerna	  om	  det	  i	  ett	  enskilt	  fall	  finns	  särskilda	  skäl	  för	  detta.	  	  
	  
Markaryd	  i	  februari	  2015	  
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