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STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  

 

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Duni AB:s koncernledning 

(”ledande befattningshavare”) samt styrelseledamöter, på sätt som anges nedan. Riktlinjerna omfattar inte 

ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.  

 

Ifråga om anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske 

för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så 

långt som möjligt ska tillgodoses.  

 

En beskrivning av Dunis affärsstrategi och hållbarhetsarbete framgår bl.a. av Dunis års- och 

hållbarhetsredovisning. En framgångsrik implementering av Dunis affärsstrategi och tillvaratagandet av 

bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla 

kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Dunis ersättningspolicy för är att erbjuda en marknadsmässig 

ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas.  

 

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska stå i relation till den ledande befattningshavarens 

ansvar och befogenheter. Den totala ersättningen kan bestå av fast kontant lön, rörlig kontant lön (bonus), 

pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – 

besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. 

 

Rörlig kontant lön 

Den rörliga kontanta lönen ska vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och baseras på utfallet av 

förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade i syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga 

värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Den årliga rörliga kontanta lönen (årlig bonus) ska vara maximerad 

till 75 procent av den fasta kontantlönen. Den rörliga kontanta lönen kan exempelvis baseras på årliga 

lönsamhets- och kapitalbindningsmål som uppställs av styrelsen, och bland annat vara kopplade till 

koncernens justerade rörelseresultat och justerade sysselsatta kapital. 

 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant lön har avslutats ska styrelsen på 

förslag av ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. I sin bedömning av 

uppfyllda kriterier har styrelsen på förslag av ersättningsutskottet möjlighet att medge undantag från 

uppställda mål på de grunder som anges nedan under rubriken Avvikelse från riktlinjerna. Såvitt avser 

uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella 

informationen med de eventuella justeringar som styrelsen på förhand fastställt vid implementeringen av 

programmet. 

 

Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller rörlig ersättning ska kunna krävas åter, om ledande 

befattningshavare agerat i strid med bolagets uppförandekod. Rörlig kontant lön kan utbetalas efter avslutad 

mätperiod eller vara föremål för uppskjuten betalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt 

eller delvis återkräva rörlig kontant lön som utbetalats på felaktiga grunder.  

 

Annan ersättning 

Ytterligare kontant ersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter i syfte att 

rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande ett års 

fast kontantlön. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. 
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Pension  

Ledande befattningshavare ska omfattas av ITP-planen enligt gällande kollektivavtal eller motsvarande. ITP-

planen innebär att pensionspremie för ledande befattningshavare inte överstiger 40 procent av fast kontant 

lön.  

 

Övriga förmåner 

Övriga förmåner t.ex. tjänstebil, drivmedel och sjuk- och sjukvårdsförsäkring, ska kunna utgå i den utsträckning 

detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den 

arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt 

uppgå till högst 12 procent av den fasta kontantlönen. 

 

Villkor vid uppsägning  

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. Vid anställningens upphörande ska fast kontant lön 

under tillämplig uppsägningstid jämte avgångsvederlag inte överstiga 18 månaders fast kontantlön. Vid 

uppsägning från befattningshavarens sida ska rätt till avgångsvederlag inte föreligga. Ledande 

befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande, 

i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning får högst motsvara 12 

månaders fast kontant lön.  

 

Ersättning till styrelseledamöter 

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Duni utöver styrelsearbetet kan 

särskilt kontant arvode för detta betalas (konsultarvode). Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i 

relation till nyttan för Duni. Ersättning till styrelseledamot, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen. 

 

Beslutsprocess och avvikelser m.m.  

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Dunis 

anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt 

ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens 

beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.  

 

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare. Dessa ses över årligen och läggs fram för beslut vid bolagsstämman vid förslag om 

ändringar eller minst vart fjärde år. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor 

närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 

 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 

som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive 

dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i 

ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om 

avsteg från riktlinjerna. 

 

Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 2020  
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Uppgift om ersättning med mera till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2019 framgår på sidan 

av not 16 i årsredovisningen för 2019, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte 

förfallit till betalning. 


