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Introduktion 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Alimak 
Group AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även 
information om ersättning till verkställande direktören och tidigare VD:s samt i tillämpliga fall även 
tidigare vice VD:s ersättning samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 
och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och 
om incitamentsprogram. 

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 7 (Anställda och 
personalkostnader) på sidorna 81-84 i årsredovisningen för 2020. Information om 
ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 59 i 
årsredovisningen för 2020. 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman 
och redovisas på sidan 56 i årsredovisningen för 2020. 

 

Utveckling under 2020 

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 
7-8 i årsredovisningen 2020. 

 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet 
av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda rättvisa och internt balanserade 
villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och 
nivå på ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande 
befattningshavare, oavsett geografisk marknad, en konkurrenskraftig totalersättning. 
Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare ska innehålla en väl avvägd kombination av 
fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid 
uppsägning/avgångsvederlag. Styrelsen kan härutöver bereda och stämman besluta om aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. En sådan kombination av ersättning ger möjlighet till 
både en kort och långsiktig målstyrning och verkar också för måluppfyllelse.  

Ledande befattningshavare har en årlig rörlig lön som utfaller på helårsbasis. Den rörliga lönen är 
strukturerad som en procentsats av den fasta lönen. Mål för rörlig lön ska i första hand vara 
relaterade till utfall av finansiella mål för koncernen samt eventuella tydligt definierade individuella 
mål avseende specifika arbetsuppgifter eller koncernens hållbarhetsarbete. Målen ska vara 
utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess 
hållbarhet, genom att de har en tydlig koppling till affärsstrategin och främjar befattningshavarens 
långsiktiga utveckling. 

Den rörliga lönen varierar beroende på position och kan uppgå till högst 50 procent av den fasta 
lönen för VD och högst 40 procent av den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare. 
Målformuleringen är så konstruerad att ingen rörlig lön utgår om en lägsta prestationsnivå inte 
uppfyllts. Vid maximalt utfall av rörlig ersättning utgör den rörliga lönen mellan 25-30 procent av 
den totala ersättningen till ledande befattningshavare. 

Riktlinjerna finns på sidan 44 samt i not 7, sidorna 81-84 i årsredovisningen för 2020. 

Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. 
Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som 
enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Bolagets revisor ska yttra sig om 
huruvida ersättningsriktlinjerna har följts. Revisorns yttrande över ersättningsriktlinjerna för 2020 



kommer tillhandahållas på bolagets hemsida i samband med att övriga stämmohandlingar inför 
årsstämman 2021 tillhandahålls. 

Ingen ersättning har återkrävts av bolaget under räkenskapsåret. 

Utöver ersättningar som omfattas av ersättningsriktlinjerna har det beslutats om genomförande av 
incitamentsprogram på tidigare bolagsstämmor i bolaget. 

Tabell 1 - Totalersättning till VD:ar samt vice VD under 2020 (TSEK) 

 

 

Aktiebaserad ersättning - utestående aktierelaterade incitamentprogram 

Bolaget har infört två aktiesparprogram (2018/2021 och 2019/2022 för ledande befattningshavare 
och övriga nyckelpersoner. Under förutsättning att den anställde har gjort en egen investering i 
aktier i bolaget (sparaktier), har den anställde tilldelats prestationsaktierätter. Inom ramen för varje 
program har den verkställande direktören investerat i 1 500 sparaktier och följaktligen erhållit 1 
500 prestationsaktierätter. Vice VD:n har investerat i 1 000 sparaktier och följaktligen erhållit 1 000 
prestationsaktierätter för varje program. Prestationsaktierätter har tilldelats vederlagsfritt och är 
föremål för treåriga intjänandeperioder samt förutsätter fortsatt anställning. Intjänande av 
prestationsaktier förutsätter även uppfyllelse av prestationsvillkor – vinst per aktie för koncernen 
under prestationsperiodens första två år. Totalt vid årsskiftet har 5 100 prestationsaktierätter 
tilldelats, vilket motsvarar mindre än 1% av aktierna i bolaget. Detta efter att VD:s och vice VD:s 
prestationsaktier avräknats med anledning av att de slutat sina anställningar.  

Inget incitamentsprogram har startats under 2020. 

Tabell 2 – Aktiesparprogram (VD och vice VD) 

 



Tillämpning av prestationskriterier för rörlig ersättning 

Prestationskriterierna för de verkställande direktörernas rörliga ersättning har valts för att 
förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets kort- som 
långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och 
långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. Under 2020 har ingen ersättning utbetalats 
eller reserverats för med anledning av att de satta målen ej uppnåtts. 

Tabell – 3 VD:s prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning 

 

 

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat 

Nedanstående tabell visar den årliga förändringen i TSEK och procent för VD, koncernens 
rörelseresultat och ersättning till övriga anställda i koncernen under de senaste fem åren. 

Tabell 4 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade 
räkenskapsåren (RR) (TSEK) 

 

   

Övrig information 

Informationen nedan rapporteras inte av följande anledningar:  

- Aktieoptionsprogram (verkställande direktören) – inget sådant program är pågående i 
bolaget. 

-  Den största aktieägaren, Investment AB Latour har ställt ut 65 000 köpoptioner till Ole 
Kristian Jødahl under 2020. 

 


