RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖR ENZYMATICA AB (PUBL)
1.

Inledning
Denna ersättningspolicy omfattar lön och andra villkor för ledande befattningshavare i
Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”bolaget”). Med ledande befattningshavare
avses de personer som tillsammans med VD utgör Enzymaticas verkställande ledning.
Syftet med denna ersättningspolicy är att ange riktlinjer för lön och annan ersättning till
VD och andra personer i Enzymaticas verkställande ledning.

2.

Grundläggande principer

2.1

Enzymaticas utgångspunkt är att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och
anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare
med god kompetens, erfarenhet och expertis att nå uppställda verksamhetsmål.
Ersättningen ska vara marknadsmässig.

2.2

Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt
ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra sådana omständigheter.

3.

Fast lön

3.1

Ledande befattningshavares fasta lön ska vara marknadsmässig och baseras på den
individuella befattningshavarens arbetsuppgifter, ansvar, erfarenhet, kompetens och
prestation.

3.2

Enzymatica erbjuder andra sedvanliga förmåner till ledande befattningshavare, såsom
företagsbil och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i
förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget.

3.3

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet
ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

4.

Rörlig ersättning
Utöver fast lön kan rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade
prestationer. Rörlig ersättning ska inte överstiga 30 procent av fast årslön.
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5.

Pension
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som ska vara
marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande ledande
befattningshavare på marknaden.
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6.

Uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska inte överstiga lön och förmåner
under 18 månader.

7.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om
sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande
årsstämma.
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