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Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör samt 
övriga ledande befattningshavare i Bufabs koncernledning med följande innehåll, som i allt väsentligt 
motsvarar de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020. 

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade 
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte 
ersättningar som beslutas av stämman. 

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga 
anpassningar ske för att följa tvingande regler eller lokal praxis. Vid sådana anpassningar ska dessa 
riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt tillgodoses. 

Riktlinjernas främjande av Bufabs affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet  

Bufab är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för 
inköp, kvalitetssäkring och logistik av så kallade C-komponenter. Bufabs strategi är i korthet att skapa 
mervärde för sina kunder genom att ta ett heltäckande globalt ansvar för deras försörjning av sådana 
komponenter. En helt central komponent i Bufabs strategi för långsiktigt värdeskapande i 
verksamheten är Bufabs globala organisation av experter inom inköp, logistik, teknik och kvalitet, så 
kallade ”Solutionists”. Dessa medarbetare i Bufabs dotterbolag i olika delar av världen tar fullt ansvar 
för kundernas försörjning och säkerställer också hållbarheten i kundernas leveranskedja. Att 
framgångsrikt implementera Bufabs affärsstrategi och tillvarata Bufabs långsiktiga intressen, inklusive 
dess hållbarhet, förutsätter således att Bufab kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Av 
den anledningen strävar Bufab efter att erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning, vilket möjliggörs 
genom dessa riktlinjer. Ytterligare information om Bufabs affärsstrategi finns på Bufabs hemsida 
bufab.com/sv.  

Bufab har pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som har beslutats av 
bolagsstämman och därför inte omfattas av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det 
långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen förslagit att årsstämman 2021 ska anta. 
Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga incitamentsprogram i Bufab och 
omfattar verkställande direktör, ledande befattningshavare samt vissa andra nyckelpersoner inom 
koncernen. Programmen syftar till att deltagarna genom egen investering i och flerårigt innehav av 
köpoptioner avseende Bufabs aktier ska kunna ta del av och motiveras till att verka för en positiv 
värdeutveckling för Bufab. Programmen bidrar till att Bufab kan erbjuda en konkurrenskraftig 
totalersättning och därigenom skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal 
samt förena aktieägarnas och deltagarnas intressen, vilket i förlängningen förväntas bidra till Bufabs 
affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Ytterligare information om dessa program finns på 
Bufabs hemsida bufab.com/sv. 

Formerna av ersättning till ledande befattningshavare, med mera 

Ersättningen ska vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig 
kontantersättning, pensionsförmåner, andra förmåner och i särskilda fall ytterligare rörlig 
kontantersättning. Oberoende av dessa riktlinjer kan bolagsstämman därutöver besluta om 
exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.  

Fast kontantlön 

Fast kontantlön ska vara marknadsmässig och ska avspegla det ansvar som arbetet medför. Den 
fasta kontantlönen ska revideras årligen. 

Rörlig kontantersättning 

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara finansiella eller icke-
finansiella mål utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Målen 
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ska huvudsakligen relatera till bolagets resultatutveckling och kan vara individuella. Vidare ska målen 
vara relaterade till koncernens utveckling i stort, men även mål som är relaterade till det egna 
verksamhetsområdet kan förekomma. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent 
av den fasta årliga kontantlönen.  

Pensionsförmåner 

Ledande befattningshavare kan erbjudas individuella pensionslösningar. I den mån det är möjligt ska 
pensionslösningarna vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning kan vara pensionsgrundande, 
om det bedöms vara marknadsmässigt. Pensionspremierna får uppgå till högst 40 procent av den 
pensionsgrundande inkomsten. 

Andra förmåner 

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får 
sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.  

Ytterligare rörlig kontantersättning i särskilda fall 

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att det sker 
tidsbegränsat och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla 
befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie 
arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta 
årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning 
ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. 

Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.  

Inför varje mätperiod ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets arbete, fastställa vilka kriterier 
som bedöms relevanta för den rörliga kontantersättningen. Mätperioderna kan vara ett eller flera år. 
Styrelsens bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt 
finansiellt underlag för aktuell period. Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod 
eller vara föremål för uppskjuten betalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller 
delvis återkräva rörlig kontantersättning som utbetalats på felaktiga grunder. 

Upphörande av anställning 

Ledande befattningshavare ska vara anställda tills vidare. Mellan Bufab och ledande 
befattningshavare får uppsägningstiden vara högst 18 månader. Vid uppsägning av ledande 
befattningshavare ska ersättningsskyldigheten för Bufab, inklusive ersättning under uppsägningstiden, 
maximalt motsvara 18 månaders fast kontantlön, rörlig kontantersättning samt övriga 
anställningsförmåner. Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida ska rätt till 
avgångsvederlag inte föreligga.  

Ledande befattningshavare ska utöver ovanstående kunna ersättas för konkurrensbegränsande 
åtaganden. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den 
fasta månatliga kontantlönen vid tidpunkten för uppsägning och den lägre inkomst som kan erhållas, 
rimligen kan förväntas erhållas eller skulle ha erhållits efter rimlig ansträngning av befattningshavaren.  

Lön och anställningsvillkor för anställda  

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för 
bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens 
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av 
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna 
och de begräsningar som följer av dessa.  

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna  

I ersättningsutskottets arbete ingår att bereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga 
fram förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av 
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stämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för 
bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande 
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i 
ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i 
bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.  

Frångående av riktlinjerna 

Styrelsen får besluta om att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det och avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bufabs långsiktiga intressen, inklusive 
dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bufabs ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i 
ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar 
beslut om avsteg från riktlinjerna.  
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Värnamo i mars 2021 
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