
 

 
 

Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, förslag till beslut om 
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen  

Styrelsen för Cary Group Holding AB (“Bolaget”) föreslår att stämman beslutar om riktlinjer 

för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt följande: 

Generella ersättningsprinciper och andra villkor 

Dessa riktlinjer gäller för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare, inklusive 

styrelseledamöter i den utsträckning ersättning erhålls för arbete utanför deras styrelseuppgifter. 

Vid tillämpning av dessa riktlinjer ska ledande befattningshavare inkludera verkställande 

direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, 

från tid till annan, är ledamöter av Koncernledningen och som direktrapporterar till den 

verkställande direktören. Dessa riktlinjer gäller inte för ersättningar som redan beslutats eller 

godkänts av årsstämman och gäller endast för ersättningar, och ändringar av redan 

överenskomna ersättningar, som beslutas efter godkännandet av dessa riktlinjer. 

Syfte och allmänna riktlinjer 

Dessa riktlinjer utgör ett ramverk vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare för 

den period riktlinjerna gäller och på vilka huvudsakliga villkor. Riktlinjerna är utformade för 

att säkerställa ansvarsfulla och hållbara beslut som stödjer Bolagets affärsstrategi, långsiktiga 

intressen och hållbara affärsmetoder. För att Bolaget ska kunna uppfylla sitt ändamål måste lön 

och andra anställningsvillkor göra det möjligt för Bolaget att behålla, utveckla och rekrytera 

kvalificerade ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens. Ersättningen 

ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och återspegla den enskilde ledande 

befattningshavarens prestationer och ansvar. 

Ersättning och anställningsvillkor för anställda i Bolaget har beaktats vid framtagandet av dessa 

riktlinjer. Information om de anställdas totala inkomster, ersättningens olika delar och dess 

villkor har beaktats av ersättningsutskottet och styrelsen vid utvärderingen om angivna riktlinjer 

och begränsningar är skäliga. 

Ersättning till ledande befattningshavare ska justeras i vederbörlig ordning för att uppfylla alla 

lokala obligatoriska regler inom den jurisdiktion där de är anställda och kan vederbörligen 

justeras för att följa etablerad lokal praxis i den mån det är möjligt med hänsyn till det 

övergripande syftet med riktlinjerna. 

Ersättningens delar & anställningsvillkor 

Ersättningen till de ledande befattningshavarna som omfattas av dessa riktlinjer kan bestå av 

grundlön, prestationsbaserad ersättning, pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan 

årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som ledande 

befattningshavare kan delta i. 

Grundlön 

Grundlönen ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och ta hänsyn till befattningens 

omfattning och ansvar, samt varje individuell ledande befattningshavares kompetens, 

erfarenhet och prestation. 

Prestationsbaserad ersättning 

Prestationsbaserad ersättning (dvs. lång- och kortsiktig kontant bonus) ska baseras på ett antal 

förbestämda och mätbara kriterier som återspeglar de viktigaste drivkrafterna för att uppnå 



 
 

Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. Sådana kriterier ska 

dels bestå av Bolagets övergripande väsentliga prestationsindikatorer och finansiella resultat, 

dels av individuella prestationer eller grupprestationer. I vilken utsträckning kriterierna för 

tilldelning av prestationsbaserad ersättning har uppfyllts ska utvärderas efter utgången av den 

relevanta mätperioden för kriterierna. Ersättningsutskottet är ansvarig för bedömningen. Sådan 

prestationsbaserad ersättning ska utvärderas och dokumenteras årligen. 

Kortsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 

grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 

befattningshavare.  

Långsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 

grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 

befattningshavare. Det finns dock en avsikt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 

ledande befattningshavare och nyckelanställda, där deltagarna kommer ha möjligheten att totalt 

sett under programmet erhålla den dubbla summan långsiktig prestationsbaserad ersättning, 

ackumulerat över de tre år programmet löper. Den långsiktiga kontanta bonusen vestar över tre 

år med tre prestationscyklar och årlig vesting. Den prestationsbaserade kontantersättningen 

erhållen under 2022 års långsiktiga incitamentsprogram är avsedd att användas av deltagarna 

för att investera i aktier i Bolaget. Anledningen till den dubbla summan i 2022 års långsiktiga 

incitamentsprogram är att öka retention och samtidigt accelerera köp av aktier i Bolaget. 

Framtida långsiktiga incitamentsprogram kommer att ha en prestationsperiod och treårig 

vesting. 

Pensionsförmåner 

Pensionsförmåner ska baseras på lokal praxis och tillämplig lag. Alla avvikelser från lokal 

praxis avseende pensioner ska individuellt godkännas av ersättningsutskottet och dokumenteras 

i utskottets rapport till styrelsen. Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 35 procent av den 

årliga grundlönen för varje enskild ledande befattningshavare, såvida inte tvingande 

bestämmelser i tillämpliga lagar kräver en högre pensionsavsättning.  

Icke-finansiella förmåner 

Alla icke-finansiella förmåner, utöver vad som erbjuds till hela Cary Group personalstyrka, ska 

granskas och godkännas av ersättningsutskottet. Det totala värdet av sådana icke-finansiella 

förmåner får inte överstiga 10 procent av den årliga grundlönen för varje enskild ledande 

befattningshavare. Andra förmåner kan inkludera, men är inte begränsat till sjukförsäkring, 

förmånsbil och/eller hushållsnära tjänster. 

Uppsägning av anställning 

En ömsesidig uppsägningstid om 12 månader tillämpas för verkställande direktören. För övriga 

ledande befattningshavare fastställs uppsägningsperioden i relation till befattning. Grundlön 

under uppsägningstiden samt avgångsvederlag (om så förekommer) får inte sammanlagt 

överstiga ett belopp motsvarande 18 månaders grundlön. 

Konsultarvode 

Styrelsen kan besluta om att marknadsmässigt konsultarvode ska utgå till styrelseledamot med 

anledning av utfört arbete för Cary Groups räkning utöver styrelsearbete, förutsatt att sådant 

arbete bidrar till Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. 



 
 

Beredning och granskning av dessa riktlinjer 

Dessa riktlinjer har beretts av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska ha en 

förberedande funktion i förhållande till styrelsen avseende principerna för ersättning och andra 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Baserat på ersättningsutskottets 

rekommendation ska styrelsen, när behov av väsentliga ändringar uppstår och minst var fjärde 

år, förbereda ett förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. 

Inom ramen för och på basis av dessa riktlinjer ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets 

beredning och rekommendationer, årligen besluta om generella principer och struktur för 

ledande befattningshavare samt specifika ersättningsvillkor för den verkställande direktören 

och fatta andra nödvändiga beslut avseende ersättning till den verkställande direktören. De 

specifika ersättningsvillkoren avseende varje ledande befattningshavare (förutom för 

verkställande direktören) ska beredas av verkställande direktören och godkännas av styrelsens 

ordförande i samråd med ersättningsutskottet (vid behov). 

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och de ledande 

befattningshavarna. Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare är inte 

delaktiga i styrelsens beredning av och beslut om ersättningsrelaterade ärenden om de påverkas 

av sådana ärenden. 

Avvikelser från dessa riktlinjer 

Styrelsen får tillfälligt besluta att frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall 

finns särskilda skäl för sådan avvikelse och en avvikelse är nödvändig för att tillgodose Bolagets 

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska 

bärkraft. 

_______________________ 

Styrelsen i april 2022 


