
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga 
medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till 
styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, 
och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av 
årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. 
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser 
pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande 
sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt 
möjligt ska tillgodoses. 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 

Coors affärsstrategi är i korthet att ta över, sköta och utveckla service i kontor, fastigheter, 
produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet (Facilities Management). Verksamheten 
ska bedrivas på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i förhållande till kunder, 
medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort. Coors övergripande 
strategier är: 

-Tillväxt inom Integrerad Facilities Management. 
-Att växa inom enstaka Facilities Management-tjänster. 
-Kundanpassad och flexibel leveransmodell. 
-Fokus på operationell effektivitet. 
-Nordiskt fokus, men viss följsamhet ut i Europa. 

För ytterligare information om Coors affärsstrategi, se Coors hemsida (https://www.coor.se/om-
coor/affarsmodell-vision-strategi-och-mal/). 

En framgångsrik implementering av Coors affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Coor kan erbjuda konkurrenskraftig 
totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmässig och 
konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar, samt vad gäller en 
eventuell långsiktig rörlig lön, den värdeutveckling för Coor-aktien som kommer aktieägarna 
till del. Rörlig kontant lön som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets 
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram under 2018, 2019 och 
2021 i vilka verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har haft möjlighet att 
delta. Utfallet av dessa program är inte pensionsgrundande för deltagarna. Dessa program har 
beslutats av respektive årsstämma och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl 
omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit 
inför årsstämman 2022 eller eventuella framtida aktierelaterade incitamentsprogram som 
beslutas av bolagsstämman. För information om prestationskrav, villkor och kostnader för dessa 
program, se styrelsens fullständiga förslag inför respektive årsstämma på Coors hemsida 
(https://www.coor.se/om-coor/bolagsstyrning/bolagsstamma).  
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Formerna av ersättning m.m. 

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension 
och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – 
besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. 

Fast lön 
Den fasta lönen ska bestå av kontant lön. Den fasta lönen revideras årligen för hela 
koncernledningen. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som 
befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. 

Rörlig lön 
Eventuell rörlig lön ska bestå av årlig rörlig kontant lön. Rörlig kontant lön ska förutsätta 
uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad till 75 procent av den fasta 
årliga lönen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av eventuell årlig rörlig kontant lön ska 
mätas under en period om ett år.  

Den rörliga kontanta lönen ska vara kopplad till ett eller flera definierade och mätbara mål, 
såsom koncernens EBITA, omsättningsökningen avseende nya affärer (antingen genom 
organisk tillväxt eller förvärv) eller kassaflöde. Målen kan i viss utsträckning också utgöras av 
individanpassade kvantitativa eller kvalitativa kriterier. Vikten av respektive mål för den rörliga 
lönen anpassas individuellt för varje befattningshavare, men EBITA, omsättningsökning 
avseende nya affärer eller kassaflöde ska utgöra minst 60 procent av vikten för samtliga mål. 
Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till tillväxt, lönsamhetsmått 
och kassagenerering främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi och långsiktiga 
intressen, inklusive dess hållbarhet* samt befattningshavarens långsiktiga utveckling. 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant lön avslutats ska 
bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för 
bedömningen såvitt avser rörlig kontant lön till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig 
kontant lön till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. 
Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda 
finansiella informationen. 

Villkor för rörlig lön ska 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 rörlig ersättning av engångskaraktär, förutsatt 
att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga lönen, 
och inte utges mer än en gång per år och individ. Sådan ersättning ska inte vara 
pensionsgrundande såvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Beslut 
om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. 

I övrigt ska rörlig kontant ersättning inte utgå. 

* Hållbarhet i dess tre dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
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Pension 
För verkställande direktören ska pensionsförmåner vara reglerade av kollektivavtal. 
Pensionspremier för lönedelar utöver kollektivavtalets maxgräns ska vara premiebestämd och 
uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön ska inte vara 
pensionsgrundande.  

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda om inte 
befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande 
kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig lön ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för 
premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen. 

Övriga förmåner 
Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra 
kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst fem procent av den 
fasta årliga lönen. 

Konsultarvode till styrelseledamöter 
Coors stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom 
deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För 
dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett 
marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Coors 
affärsstrategi och tillvaratagandet av Coors långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 
Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga två årsarvoden per år. 

Upphörande av anställning 

Normalt betalas avgångsvederlag vid uppsägning från bolaget sida. Medlemmar i 
koncernledningen kan ha en uppsägningstid på högst sex månader i kombination med 
avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utbetalas 
vid uppsägning från den anställdes sida. 

Lön och anställningsvillkor för anställda 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och 
anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas 
totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid 
utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av 
skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.   

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 årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. 
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 närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i 
bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 
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Frångående av riktlinjerna 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå de av bolagsstämman beslutade 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. 

 

 


