
Ersättningsrapport 2020 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Empir Group 

AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information 

om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören samt, om tillämpligt, en 

sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning 

Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. 

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Ersättning till 

ledande befattningshavare) och i not 6 (Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares 

ersättningar) på sidorna 54 - 56 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets 

arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 72 - 79 i årsredovisningen för 2020. 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och 

redovisas i not 5 på sidan 55 och i not 6 på sidan 56 i årsredovisningen för 2020. 

Utveckling under 2020 

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 5-

7 i årsredovisningen 2020. 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser  

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av 

dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla 

kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. 

Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en 

konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande 

befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig 

ersättning, pension och övriga förmåner. Ersättningen i form av fast lön ska stå i proportion till 

befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet. De ledande befattningshavarnas 

pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande 

befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar 

alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella 

tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.  Övriga förmåner utgörs för bolaget av sedvanliga 

förmåner enligt lokal praxis. Riktlinjerna finns på sidorna 34 - 35 i årsredovisningen för 2020. Bolaget 

har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg 

från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna 

ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna 

finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.empirgroup.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka. 

Bolaget har inte inrättat några långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. 

 

 

 

 

 



Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2020 

(kSEK) 

 

*Avser arvode som fakturerats från bolaget Saveit Management AB för perioden 2020-10-01-2020-12-31 

 Fast ersättning Rörlig ersättning     

Befattningshavar

ens namn 

(position) 

Grundlön Andra 

förmåner 

Ettåri

g  

Flerårig  Extraordin

ära poster 

Pensionsko

stnad  

Totalersätt

ning 

Andelen 

fast resp. 

rörlig 

ersättning 

Lars Save, VD 1 176 68 - - 750* 371 2 365 100% fast 

Torbjörn Nilsson, 

vice VD 

1 450 115 - - - 642 2 207 100% fast 


