Ersättningsrapport 2020
Introduktion
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Vasallen
AB,antagna av årsstämman 2019 samt 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även
information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med
aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande
befattningshavare och om incitamentsprogram samt regeringens principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 6 på sidan 16 i
årsredovisningen för 2020.
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och
redovisas i not 6 på sidan 16 i årsredovisningen för 2020.
Utveckling under 2020
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna
3 och 5 i årsredovisningen 2020.
Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan behålla kvalificerade
medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer
möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull
totalersättning.
Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i
förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön,
avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande
befattningshavare.
Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent
av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv
pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en
kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift
om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.
Riktlinjerna i sin helhet framgår av bilaga 1. Riktlinjerna beslutas av årsstämman varje år. 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 www.vasallen.se Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK)
1
Fast ersättning
Befattningshavarens
namn (position)

Leif Rytter
(VD)
Fredrik
Brehmer
(vVD)

Grundlön*

2
Rörlig ersättning

Andra
förmåner**

Ettårig

Flerårig

3

4

5

6

Extraordinära poster

Pensionskostnad ***

Totalersättning

Andelen fast resp. rörlig ersättning

1 200

50

0

0

0

167

1 417

100/00

1 219

3

0

0

0

0

1 222

100/00

* Avser fast lön 6 mån samt semestersersättning för VD samt avgångsvederlag för vVD
** Avser bilförmån
*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Tabell 2 – Ersättning jämfört med bolagets resultat för räkenskapsåret (RR) (kSEK)
RR-4 vs RR-5
Ersättning till
VD
Rörelseresultat

RR-3 vs RR-4

RR-2 vs RR-3

RR-1 vs RR-2

RR vs RR-1

RR 2020

–

–

–

–

–

1 417

–

–

–

–

–

-18 592

