Årsstämman i SAS AB (publ.) den 19 februari 2015
Agendapunkten 14
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare. Dessa utgörs av VD och övriga medlemmar av
koncernledningen.
Förslaget baseras på att den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen
skall utgöras av fast lön, övriga förmåner samt pension.
Föreslagna riktlinjer är oförändrade i förhållande till de ersättningsprinciper som
fastställdes på årsstämman 2014. Sedan tidigare ingångna avtal med några
befattningshavare innehållande delvis avvikande villkor för pension och uppsägning
gäller till dess de upphör eller omförhandlas.
Lön och övriga förmåner
Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av en fast årlig lön. Den fasta
lönen skall återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens,
ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta
lönen skall också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således
vara individuell och differentierad.
Övriga förmåner, som bl.a. kan omfatta bilförmån och sjukvårdsförsäkring, skall vara
marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda
ersättningen.
Pension
Pensionsförmånerna skall vara avgiftsbestämda och premierna skall inte överstiga
30 % av den fasta årslönen.
Villkor vid uppsägning
För VD och övrig koncernledning skall uppsägningstiden vara 6 månader vid
uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall
en uppsägningstid om maximalt 12 månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida
och, i vissa specifika fall, från befattningshavarens sida skall avgångsvederlag kunna
utgå med belopp motsvarande högst ett års fast lön med full avräkning om
befattningshavaren erhåller ersättning från ny anställning eller uppdrag.
Avvikelser
Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Berednings- och beslutsprocess
Principer för ersättning till koncernledningen bereds av ersättningsutskottet och
behandlas därefter av styrelsen, som lägger fram förslaget för årsstämmans beslut.
Ersättning till VD skall beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter
beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande
befattningshavare skall beslutas av VD inom ramen för fastställda principer och efter
avstämning med ersättningsutskottet.

