Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör
koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om
riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Trianon ska erbjuda
marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och
behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.
Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast
lön, pensionsförmåner och övriga förmåner.
Fast lön
Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Pension
Pensionsavsättningar ska vara avgiftsbestämda och får motsvara högst 35 procent av den
pensionsgrundande lönen eller, i förekommande fall, högst ITP-kostnaden med tillägg för allmän
pensionsavgift enligt lag eller motsvarande. Styrelsen ska ha rätt att utan hinder av riktlinjerna förnya
redan träffade pensionsöverenskommelser på väsentligen oförändrade villkor. Pensionsgrundande lön
ska utgöras av grundlönen.
Övriga förmåner
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil,
företagshälsovård m.m.
Avgångsvederlag m. m.
Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om tolv månader vid
uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en
uppsägningstid om sex månader. Utöver lön under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt
till avgångsvederlag om sex månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Enligt anställningsavtalet
för vice verkställande direktören/ekonomichefen gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Uppsägningstider från bolagets sida för andra ledande befattningshavare ska normalt vara tre till sex
månader. Under uppsägningstiden ska normal lön utgå. Avgångsvederlag ska ej utgå.
Tidigare beslutade ersättningar
Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.
ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.trianon.se, och sänds
till aktieägare som begär det.

