
   

1(1) 

Styrelsens för Sandvik AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare  
 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2020, vilka motsvarar de riktlinjer som antogs av 
årsstämman 2018. 
 
Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. 
Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och 
återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. 
 
Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av 
kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska 
förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande 
till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i 
Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade 
av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella 
ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av 
rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. 
 
I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt 
att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och 
maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.  

 
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.  
 
Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i 
koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination 
med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande 
direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsveder-
lag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. 
 
Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt 
fall finns särskilda skäl för det.  
 
Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och 
övriga medlemmar i koncernledningen.  
____________________ 
 
För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående 
långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5 i bolagets årsredovisning för 2018 och 
bolagets webbplats. 
 
 
Stockholm i januari 2019 
 
Sandvik Aktiebolag (publ)  
Styrelsen 

  
 


