
 
 
 

Datum: 2023-03-22 
Version: 1.0 

Beteckning: Ersättningsrapport 2022 
Dokumentansvarig: Sara Tocklin 

 
 

1 (2) 

Ersättningsrapport 2022 

Introduktion  
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för 
Svevia AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller 
även information om ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare.  

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen, Aktiemarknadens Självreglerings-
kommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, 
samt regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare i bolag med statligt ägande. Sistnämnda ingår i Statens ägarpolicy och 
principer för bolag med statligt ägande 2020, beslutade av regeringen den 27 februari 2020. 

Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på 
sidan 62 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022.  

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman 
och redovisas i not 6 på sidan 85 i årsredovisningen för 2022.   

Utveckling under 2022 
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på 
sidan 4–5 i årsredovisningen 2022.  

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och 
avvikelser  
En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvara-
tagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera 
och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda 
konkurrenskraftig ersättning.  

Styrelsen upprättar årligen förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 
som läggs fram för beslut på årsstämman. Riktlinjerna som antogs på årsstämman 2022 finns 
på sidorna 85–86 i årsredovisningen för 2022. Bolagets riktlinjer följer regeringens principer 
för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.  

Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en 
konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna gäller bl.a. att ersättningen 
ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till 
jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, 
pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.   

Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolags-
stämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den 
beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns 
yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.svevia.se. Ingen 
ersättning har krävts tillbaka.  
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Tabell 1 – Total ersättning till verkställande direktören och ledande 
befattningshavare under 2022 (tkr)  
 

 

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de 
senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (tkr) 
 

 

 

Styrelsen Svevia AB (publ), 2023-03-22 
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