Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918 (”Bolaget”) förslag
till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 fastställer följande riktlinjer för bestämmande av
ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören, styrelseledamöter och de
personer som ingår i Bolagets bolagsledning (”Ledande Befattningshavare”). 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 bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets övergripande målsättning med verksamheten är att skapa en långsiktigt god
värdetillväxt för aktieägarna. Detta ska ske genom att utveckla och förvalta hyresbostäder
och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer, att verka
lokalt nära sina samarbetspartners och hyresgäster genom egen närvaro på de orter där
Bolaget är etablerat, samt genom att samverka med aktörer inom samhällssektorn.
Hållbarhet är en central del i Bolagets affär där de prioriterade områdena är att bidra till
en bättre miljö genom energieffektiva lösningar i fastigheterna och att vara en
ansvarstagande arbetsgivare som attraherar och utvecklar sina medarbetare. För
ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
hänvisas till Bolagets hemsida www.brinova.se.
För att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, och på så sätt
skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna, ska Bolaget erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att Ledande Befattningshavare kan
erbjudas en konkurrenskraftig ersättning.
Formerna av ersättning m.m.
Marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor är en förutsättning för att
behålla och, vid behov, rekrytera personer till bolagsledningen med den kompetens och
erfarenhet som krävs. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer så som befattning,
prestation och individuell kvalifikation. Ersättningen får bestå av följande komponenter:
fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och
oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade
ersättningar.
Fast lön
Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens,
erfarenhet och prestation. Den fasta grundlönen ska anses motsvara en marknadsmässig
kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta grundlönen ska ses över årligen för att
säkerställa att lönen är marknadsmässig och konkurrenskraftig.
Rörlig lön
Det utgår ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare.
Pensionsförmåner
Pensionsavsättningar kan göras för personer i bolagsledningen motsvarande maximalt
35 procent av fast årlig grundlön. Pensionsåldern är 65 år. Personer i bolagsledningen

ska ha avgiftsbestämda pensionsplaner om inte personen omfattas av förmånsbestämd
pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser
Andra förmåner
Andra förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta personens
möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Sådana förmåner kan utgå i form av
exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån och får uppgå till maximalt 25 procent av
fast årlig grundlön.
Upphörande av anställning
För verkställande direktören gäller, vid uppsägning från bolagets sida, en uppsägningstid
om 12 månader. Något avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från verkställande
direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Övriga ledande befattningshavare har,
vid uppsägning från bolagets sida, en uppsägningstid om sex månader. Något
avgångsvederlag utgår inte. Vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida
är uppsägningstiden tre månader.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid framtagande av 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 begränsningar som följer av dessa.
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda
styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra
anställningsvillkor för personer i bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska således
utarbeta förslag avseende riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och personer i
bolagsledningen, som styrelsen ska underställa årsstämman för beslut åtminstone vart
fjärde år. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året
avslutade program för rörliga ersättningar till personer i bolagsledningen, samt följa och
utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till styrelseledamöter och
bolagsledningen som bolagsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer
och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet.
Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Om
ersättningsutskottet anlitar extern uppdragstagare för sitt arbete ska utskottet försäkra sig
om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande till andra uppdrag som denne kan ha
för Bolaget eller bolagsledningen.
Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens ersättning bereds av
ersättningsutskottet och fastställs av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. Verkställande
direktören deltar inte i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att
förhandla med övriga personer i bolagsledningen i enlighet med dessa riktlinjer.
Ersättningsutskottet godkänner på förslag från verkställande direktören ersättningsnivåer
för övriga personer i bolagsledningen.
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Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska
konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av
styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som
bolagsstämman beslutar om.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer helt eller delvis om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl som motiverar det. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets
uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg
från riktlinjerna. Avsteg får endast göras om det bedöms vara nödvändigt för att tillgodose
Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska
bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter och
bolagsledningen ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

Helsingborg i mars 2021
Brinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen
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