
1(3) 

Styrelsens för Sandvik AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Jämfört med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019 har dessa 
riktlinjer uppdaterats för att efterleva nya regler kring ersättningar. 
 
Riktlinjernas omfattning  
 
Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. 
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänts av bolagsstämman. 
 
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 
 
Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och 
behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig 
ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en 
konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets affärs- och 
hållbarhetsstrategi, se bolagets webbplats home.sandvik. 
 
Former av ersättning  
 
Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla 
individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Ersättningen får 
bestå av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.  
 
Fast lön 
 
Syftet med den fasta lönen är att attrahera och behålla ledande befattningshavare med rätt 
kompetens för respektive befattning. Lönenivån ska bestämmas baserat på jämförelse med 
liknande komplexa positioner inom en definierad jämförelsegrupp. 
 
Rörlig ersättning 
 
Rörlig aktierelaterad ersättning 
Bolaget kan erbjuda långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. Sådana program 
beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För närvarande finns 
pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner i koncernen. För mer information om dessa program, se bolagets webbplats 
home.sandvik. 
 
Rörlig kontantersättning 
Bolaget kan erbjuda kortsiktig eller långsiktig rörlig kontantersättning. Uppfyllelse av kriterier 
för utbetalning av sådan ersättning ska mätas under en period om ett till tre år. Sådan 
ersättning får årligen uppgå till högst 75 procent av den fasta årslönen.  
 
Rörlig kontantersättning ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. 
Dessa kriterier ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och prestation samt långsiktiga 
intressen, inklusive dess hållbarhet. I början av varje år ska styrelsen och ersättnings-
utskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara 
relevanta för den kommande mätperioden. Kriterierna kan vara finansiella, och innefatta 
minst tre nyckeltal, och icke-finansiella, och ska alltid vara affärsrelaterade. Minst 80 procent 
av den rörliga kontantersättningen ska kopplas till de finansiella kriterierna. Verkställande 
direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på 
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koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både 
koncern- och affärsområdesnivå. De fastställda nyckeltalen ska presenteras på bolagets 
webbplats home.sandvik. När mätperioden är slut ska det bedömas i vilken utsträckning de 
fastställda kriterierna har uppfyllts, vilket sedan redovisas i ersättningsrapporten året därpå. 
Såvitt avser de finansiellla kriterierna ska bedömningen baseras på den finansiella 
information som senast offentliggjorts av bolaget.  
 
Särskilda arrangemang 
I specifika fall får bolaget erbjuda ersättning med engångsbelopp, förutsatt att sådan 
ersättning endast lämnas på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattnings-
havare och inte överstiger ett belopp motsvarande 100 procent av individens fasta årslön och 
maximala rörliga kontantersättning, samt inte utges mer än en gång per år och individ.  
 
Rätt att innehålla eller kräva tillbaka ersättning 
Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen (i) har rätt att begränsa eller 
underlåta utbetalning av rörlig ersättning om exceptionella ekonomiska förhållanden råder 
och om en sådan åtgärd bedöms som rimlig, och (ii) har rätt att innehålla eller kräva tillbaka 
rörlig ersättning till en ledande befattningshavare som baserats på resultat som i efterhand 
visat sig vara felaktiga på grund av oegentlighet (så kallade malus och clawback).  
 
Pensionsförmåner 
 
Pensionsförmånen ska för verkställande direktören vara avgiftsbestämd och pensions-
premierna ska uppgå till högst 37,5 procent av den fasta årslönen. För övriga ledande 
befattningshavare ska pensionsförmånerna vara avgiftsbestämda och uppgå till högst 55 
procent av den fasta årslönen, i enlighet med den svenska ITP1-planen. Undantag från 
denna huvudregel får medges för ledande befattningshavare med en pågående förmåns-
bestämd plan, förutsatt att kostnaden för denna plan inte överstiger ovannämnda tak.  
  
Andra förmåner 
 
Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. 
Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årslönen. För 
ledande befattningshavare med behov av dubbelt boende kan betalt boende med mera 
tillkomma i linje med Sandviks regelverk och sådan förmån får uppgå till högst 20 procent av 
den fasta årslönen. 
 
Upphörande av anställning 
 
Avgångsvederlag får utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare får ha en uppsägningstid om högst 12 månader i 
kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. Vid uppsägning 
från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader 
och inget avgångsvederlag ska utgå. 
 
I det fall en ledande befattningshavare inte har rätt till avgångsvederlag men omfattas av ett 
åtagande om konkurrensbegränsning, kan den ledande befattningshavaren istället 
kompenseras för ett sådant åtagande. Ersättning för ett åtagande om konkurrens-
begränsning ska inte överstiga 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för 
uppsägningen av anställningen och ska inte betalas ut under en längre period än 18 
månader. Den fasta lönen under uppsägningstiden tillsammans med ersättning for åtagandet 
om konkurrensbegränsning ska inte överstiga ett belopp motsvarande den ledande 
befattningshavarens fasta lön under 24 månader. 
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Beaktande av ersättning till bolagets anställda 
 
Vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer, har som riktvärde använts de anställnings-
villkor som tillämpas inom bolaget som helhet, med beaktande av principen att ersättnings-
paketen för alla Sandvik-anställda ska baseras på positionens komplexitet, prestation och 
marknadspraxis. I allmänhet erbjuds inom Sandvik samma kombination av ersättnings-
komponenter såsom fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. 
 
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 
 
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens 
beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska 
upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut 
vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya riktlinjer antagits av bolags-
stämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar 
för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets 
ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens 
behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte verkställande direktören 
och övriga ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.  
 
Beslut om ersättning till verkställande direktören fattas av styrelsen, på förslag av 
ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av 
ersättningsutskottet. 
 
Anpassningar till lokala regler 
 
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får 
nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fastlagd lokal praxis, 
varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. 
 
Frångående av riktlinjerna 
 
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl för det 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. 
 
___________________ 
 
För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående 
långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5 i bolagets årsredovisning för 2019 och 
bolagets webbplats. 
 
 
Stockholm i mars 2020 
 
Sandvik Aktiebolag (publ)  
Styrelsen 
 


