
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter samt vd och andra personer i bolagets ledning (koncernledning). 
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, 
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av 
bolagsstämman, som arvode till styrelseledamöter. 
 
RIKTLINJERNAS FRÄMJANDE AV BOLAGETS AFFÄRSSTRATEGI, LÅNGSIKTIGA INTRESSEN OCH HÅLLBARHET  

Novoteks affärsidé är att vara en ledande leverantör av produkter och lösning inom såväl industriell IT och Auto-
mation som Digitalisering och Cyber Security på marknaderna inom Norden, Benelux, Schweiz samt Brittiska 
öarna. En framgångsrik implementering 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 att ledande befatt-
ningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. 

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 

Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. 

 
FORMERNA AV ERSÄTTNING M.M.  

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanter-
sättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa 
riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. 

 
FAST KONTANTLÖN  

Vid fastställande av den fasta lönen ska den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och 
uppnådda resultat beaktas. Den fasta lönen revideras varje år. 

 
KORTSIKTIG RÖRLIG KONTANTERSÄTTNING  

Den kortsiktiga rörliga ersättningen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen samt baserad på 
utfallet i förhållande till uppsatta mål som mäts per verksamhetsår. Den rörliga kontanta ersättningen baseras 
på finansiella mål (Omsättning och EBT), När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kon-
tantersättning avslutats, ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar 
för bedömningen av rörlig kontantersättning till vd. När det gäller rörlig kontantersättning till övriga befattnings-
havare ansvarar vd för bedömningen. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 25 procent av den 
sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden. 

 
PENSION OCH ANDRA FÖRMÅNER  

För vd ska pensionsförmånen vara premiebestämd. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. 
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 33 procent av den fasta årliga kontantlönen. 

Övriga ledande befattningshavare, som har anställningskontrakt enligt annat lands villkor, har pensionslösning 
i överensstämmelse med lokal praxis varvid principerna i dessa riktlinjer (premiebestämd) så långt möjligt ska 
tillgodoses. Det samlade värdet av förmåner, såsom sjukförsäkring och bilförmån, ska i förhållande till den totala 
ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som i princip är sedvanligt på marknaden, 
sammanlagt högst 15 % av den årliga kontantlönen. 

 
UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNING  

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, för vd 18 månader. Fast kon-
tantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande 
den fasta kontantlönen för två år för vd och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från 
befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. 

 
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 ersätt-
ningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av 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 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. Styrelsen 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. Vid styrelsens 
behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte vd eller andra personer i bolagsledningen, i 
den mån de berörs av frågorna. 

 
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 


