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Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare  
Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare att gälla från och med årsstämman 2020.  

Hufvudstadens vision är att alltid upplevas som och vara Sveriges mest attraktiva 
fastighetsbolag. Ett av bolagets verksamhetsmål för att uppfylla visionen är att ha 
branschens mest professionella medarbetare med stort engagemang för kunden, 
affärsmannaskapet och yrkeskunnandet. För ytterligare information om bolagets 
affärsidé och strategier hänvisas till bolagets hemsida. 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsidé och tillvaratagandet av bolagets 
långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera, utveckla 
och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda 
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare 
kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. 

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktör och andra personer i koncernledningen. 
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 ersättning som beslutas av bolagsstämman.  

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av en fast grundlön, pensions-
förmåner, möjlighet till rörlig ersättning i form av en bonus samt andra förmåner. 
Ersättningen ska utformas efter marknadsmässiga grunder jämte ett inslag av 
incitament i form av bonus som utgår endast om bolaget uppvisar positivt resultat  
utan hänsyn till orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.  

Sådan bonus ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier vars uppfyllelse 
ska mätas årligen. Bonus får för verkställande direktören maximalt utgå med tre fasta 
månadslöner per år och för övriga ledande befattningshavare med maximalt det högre 
av tre fasta månadslöner och 250 000 kr per person och år. Bonusdelen syftar till att ge 
koncernledningen ett särskilt incitament att verka för bolagets positiva resultat och 
därmed stödja aktieägarintresset. Kriterierna för bonus ska vara utformade så att de 
främjar bolagets affärsidé och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Kriterierna ska 
till 70 procent bestå av finansiella mål relaterade till verksamhetsresultat, till 15 procent 
av operationella mål relaterade till kundnöjdhet och till 15 procent av individuella mål. 
Verksamhetsresultat definieras som rörelseresultat exklusive särskilda projekt, 
lokalanpassningar, värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt andra jämförelse-
störande poster. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig 
kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna 
uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till 
verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattnings-
havare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål 
ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda årsredovisningen. 
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Pensionsåldern för verkställande direktören ska vara 65 år, dock med rätt för 
verkställande direktören eller bolaget att besluta om avgång med full pension från 60 
års ålder. Pensionsåldern för övriga personer i koncernledningen ska följa av lag eller 
kollektivavtal. Koncernledningens pensioner, inkl. verkställande direktörens, ska 
omfattas av ITP-planen. I de fall ITP-planen innebär att en ledande befattningshavares 
pension är premiebestämd ska pensionspremierna uppgå till högst 30 procent av den 
fasta årliga lönen. Rörlig ersättning (bonus) ska vara pensionsgrundande. 

Härutöver utgår en premiebestämd pension till verkställande direktören och vice 
verkställande direktören för den del av lönen som ej omfattas av ITP-planen. Sådana 
pensionspremier ska uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga lönen. 

Till verkställande direktören kan vidare, inom ramen för en marknadsmässig ersättning, 
direktpension (ålders- och efterlevandepension) säkerställd via en kapitalförsäkring 
komma att utgå, varvid premier till kapitalförsäkringen ska investeras i aktier i 
Hufvudstaden. Premierna för sådan direktpension ska uppgå till högst 25 procent av 
den fasta årliga kontantlönen. 

Andra förmåner får innefatta bl.a. förmåner enligt kollektivavtal, sjukvårdsförsäkring  
och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får 
sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen. 

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast lön 
under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett 
belopp motsvarande den fasta lönen för två år för verkställande direktören och vice 
verkställande direktören respektive ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid 
uppsägning från verkställande direktörens respektive övriga ledande befattningshavares 
sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. I 
samtliga fall ska avräkning för eventuell ersättning från ny arbetsgivare ske.  

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 har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av 
skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av 
avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas 
ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten. 

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i enskilt fall 
finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets 
långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska 
bärkraft. 

Styrelsen har prövat frågan om inrättande av ett ersättningsutskott men valt att inte 
inrätta något sådant utan hantera frågan inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet. 
Detta innebär att hela styrelsen, förutom VD, fullgör de uppgifter som ankommer på ett 
ersättningsutskott, inklusive att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för 
koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-
havare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid 
styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte 
verkställande direktören eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs 
av frågorna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och 



  3(3) 

ska lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla fram till dess 
att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.  

Inga tidigare beslutade ersättningar finns som inte har förfallit till betalning. 

 

Stockholm i februari 2020 

HUFVUDSTADEN AB (publ) 
Styrelsen 

 


