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HUFVUDSTADEN AB (PUBL), 556012-8240 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare att gälla från och med årsstämman 2016.  

Lönevillkoren för ledande befattningshavare skall utformas efter marknadsmässiga 
grunder jämte ett inslag av incitament i form av bonus som utgår endast om bolaget 
uppvisar positivt resultat utan hänsyn till orealiserade värdeförändringar i 
fastighetsbeståndet. Sådan bonus skall beslutas för ett år i sänder, vara kopplade till 
förutbestämda och mätbara kriterier och ha ett maximerat takbelopp. Bonusdelen, som 
ej skall vara pensionsgrundande om inte annat följer av tillämpliga kollektivavtal, syftar 
till att ge ledningen ett särskilt incitament att verka för bolagets positiva resultat och 
därmed stödja aktieägarintresset.  

Ersättningen till såväl verkställande direktören som övriga ledande befattningshavare 
skall bestå av en fast grundlön samt möjlighet till bonus, som på angivet sätt görs 
beroende av uppnådda mål för företaget och för individen.  

Bonus för verkställande direktören kan maximalt utgå med tre månadslöner per år och 
för övriga ledande befattningshavare med maximalt det högre av tre månadslöner och 
250 000 kr per person och år. Maximalt kan bonus till nuvarande antal ledande 
befattningshavare och med nuvarande löneläge komma att uppgå till 2,8 mnkr.  

Bonuskostnader för ledande befattningshavare exkl. sociala kostnader uppgick 2015 till 
1,5 mnkr, varav bonus till verkställande direktören uppgick till 0,5 mnkr och till övriga 
ledande befattningshavare totalt 1,0 mnkr. Inga tidigare beslutade ersättningar finns 
som inte har förfallit till betalning.  

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år, dock med rätt för verkställande 
direktören eller bolaget att besluta om avgång med full pension från 60 års ålder. 
Koncernledningens pensioner, inkl. verkställande direktörens, omfattas av ITP-planen 
och är förmånsbestämda. Härutöver utgår en premiebestämd pension till verkställande 
direktören och vice verkställande direktören för den del av lönen som ej omfattas av 
ITP-planen.  

Till verkställande direktören kan vidare, inom ramen för en marknadsmässig ersättning, 
direktpension (ålders- och efterlevandepension) säkerställd via en kapitalförsäkring 
komma att utgå, varvid premier till kapitalförsäkringen skall investeras i aktier i 
Hufvudstaden.  

Vid uppsägning av verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare från 
bolagets sida skall fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag 
sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år för 
verkställande direktören respektive ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid 
uppsägning från verkställande direktörens respektive övriga ledande 
befattningshavares sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till 
avgångsvederlag. I samtliga fall skall avräkning för eventuell ersättning från ny 
arbetsgivare ske.  
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Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i 
koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, 
samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna som 
antogs av årsstämman 2015 kommer att tillämpas fram till årsstämman 2016.  

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för 
detta.  

 

 

Stockholm i februari 2016 

HUFVUDSTADEN AB 
Styrelsen 



 

 

HUFVUDSTADEN AB (PUBL), 556012-8240 

Styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och 
överlåta egna aktier av serie A 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till 
nästa årsstämma förvärva egna aktier av serie A i bolaget. Förvärv skall ske på 
Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och 
lägsta säljkurs och begränsas dels av att bolagets innehav av egna aktier inte vid 
någon tidpunkt får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget och dels av att 
förvärv inte får ske till sådant belopp att soliditeten efter förvärvet underskrider 
koncernens målsättning om 40 procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen 
möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets 
aktieägare och/eller att möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller för att 
finansiera förvärv av företag eller fastighet enligt nedan. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram 
till nästa årsstämma på annat sätt än på Nasdaq Stockholm avyttra bolagets egna 
aktier av serie A, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet 
och således överlåta aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Överlåtelse 
skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid 
tidpunkten för överlåtelsen. Betalning för aktierna skall kunna erläggas kontant, med 
apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera 
tillfällen och omfattar samtliga egna aktier av serie A som bolaget vid varje tidpunkt 
innehar. Tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen skall därvid iakttas. Skälet till 
förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av förvärv av företag eller 
fastighet.  

Bolagets befintliga innehav av egna aktier per den 11 februari 2016 uppgår till 
5 006 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 2,4 procent av totalt antal utgivna 
aktier. 

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier av serie A kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna röstar för förslaget. 

 

 

Stockholm i februari 2016 

HUFVUDSTADEN AB 
Styrelsen 


	Årsstämmoprotokoll 2016
	bilagor
	Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016
	Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier 2016


