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Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande 
befattningshavare m.m. 

Ersättningsutskottet i ÅF Pöyry AB:s (publ) styrelse utgörs av styrelseordföranden 
Anders Narvinger samt styrelseledamöterna Joakim Rubin och Henrik Ehrnrooth. Anders 
Narvinger är Ersättningsutskottets ordförande.  

Ersättningsutskottets uppdrag och ansvar är att hantera frågor kring lön, pension, rörlig 
ersättning och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören (VD) och andra 
ledande befattningshavare. Vidare föreslår Ersättningsutskottet styrelsen långsiktiga 
incitamentsprogram. 

I enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrning punkterna 9.1 utvärderar 
Ersättningsutskottet de program för rörlig ersättning som funnits under året (både de 
som löpt ut och de som fortsätter), efterlevnaden av de principer för ersättning till 
ledande befattningshavare som årsstämman antagit, liksom nuvarande 
ersättningsstruktur och nivåer för ÅF Pöyry. 

Nedan följer styrelsens rapport från uppföljningen och utvärderingen. 

Beskrivning av ersättningen till ledande 
befattningshavare under året  
Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast och rörlig kontant lön och 
möjligheten att delta i konvertibelprogram (Long Term Incentive - LTI), pension och 
andra marknadsmässiga förmåner. Målet med ersättningen är att säkerställa att ÅF 
Pöyry attraherar, motiverar och behåller ledande befattningshavare och nyckelpersoner. 
Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på de marknader där ÅF 
Pöyry bedriver verksamhet och samtidigt gynna aktieägarnas intressen.  

Rörlig ersättning under året 
Den kortsiktiga kontanta rörliga ersättningen (Short Term Incentive - STI) ska vara 
baserad på årligt utfall av uppsatta och fastställda mål. STI till ledande 
befattningshavare för 2019 har inte överstigit 60% av deras fasta årslön, i enlighet med 
de ersättningsriktlinjer som fastställdes vid årsstämman 2019.  
 
Sedan 2015 erbjuds konvertibelprogram som långsiktigt incitamentsprogram (Long 
Term Incentive - LTI) till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Vid 
årsstämman 2019 beslutades ånyo om att erbjuda ett konvertibelprogram till ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner. Programmet tecknades till 85,7% av det 
finansiella utrymmet. Mer information kring konvertibelprogrammen som löper finns i 
årsredovisningen för 2019 samt på ÅF Pöyrys hemsida, www.afry.com. 
 
Utöver konvertibelprogrammet så introducerades under året ett treårigt kontantbaserat 
program till ÅF Pöyrys VD, koncernledning samt ett antal nyckelpersoner. Antalet 
deltagare är 35 personer och målen i programmet utgörs av organisk tillväxt samt 
EBITA-marginalen. 

 
 
 

http://www.afry.com/
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Uppföljning av program för rörlig lön 
Ersättningsutskottet följer och utvärderar STI och LTI och det förväntade utfallet 
rapporteras till styrelsen och har diskuterats på styrelsemöten. Vidare följer 
Ersättningsutskottet upp i vilken utsträckning ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner deltar i de långsiktiga incitamentsprogram som erbjuds.  

Utvärdering av principer för ersättning till ledande 
befattningshavare 

 
Ersättningsutskottets utvärdering visar att de principer för ersättning till ledande 
befattningshavare som årsstämman antog 2019 har efterlevts. Denna uppfattning delas 
av revisorerna. 
 

Utvärdering av nuvarande ersättningsstruktur 
 
Ersättningsutskottet har utvärderat de fasta och rörliga ersättningsnivåerna och kan 
konstatera att de är i linje med marknaden. Då ÅF Pöyry blir en alltmer internationell 
aktör föreslås årsstämman 2020 att besluta om ett treårigt konvertibelprogram till 
medarbetarna i ett flertal länder, så som det sett ut de senaste åren, samt ett treårigt 
kontant långsiktigt incitamentsprogram. Ledande befattningshavare ska kunna delta i 
båda programmen medan nyckelpersoner kan delta i konvertibelprogrammet. 
 
 

Stockholm i mars 2020 
ÅF Pöyry AB (publ) 

Styrelsen 
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