
 

      

 

 

Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare 

 

Styrelsen för Crown Energy AB, org.nr. 556804-8598 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar att 

fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är oförändrade 

från förra året. 

 

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om 

sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande 

årsstämma. 

 

Lön och övriga förmåner: 

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska utgöras av en fast, 

marknadsmässig lön. Eventuella förmåner, ska där de förekommer endast utgöra en begränsad del av 

ersättningen.  

 

Pension: 

Pensioner till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare ska vara avgiftsbestämda, 

vilket innebär att intjänandet sker genom moderbolagets årliga premieinbetalningar. Verkställande 

direktörens pensionsavsättning ska uppgå till 30 procent av lönen per år. Pension till övriga ledande 

befattningshavare ska följa ITP-planen. 

 

Avgångsvederlag: 

Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag till ledande befattningshavare kunna utgå med 

belopp motsvarande högst 24 månadslöner, inklusive fast lön under uppsägningstiden. 

 

Incitamentsprogram: 

Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska 

fattas av bolagsstämman. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte 

att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och Bolagets aktieägare. 

Program som innebär förvärv av aktier ska utformas så att ett eget aktieinnehav i Bolaget främjas. 

Intjänandeperioden, alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas, ska inte 

understiga tre år. Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i Bolaget, ska inte delta i program 

riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner ska inte ingå i program riktade till 

styrelsen. 

 

Ledamots arbete utanför styrelseuppdrag: 

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive 

kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode 

vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman. 

 

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till 

de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets koncernredovisning, som 

offentliggjorts i årsredovisningen för 2020, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, 

www.crownenergy.se. 

 

* * * * * 


