
STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV 
ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Bakgrund 

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars huvudsakliga 
uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade 
program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om 
och följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

Ersättningsutskottet i Corem Property Group AB (publ), 556463-9440, består av styrelsens samtliga 
ledamöter. Ersättningsutskottet ska, i förhållande till styrelsen, ha en beredande funktion i frågor om 
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

Ersättningsutskottets arbete 

Ersättningsutskottet har sedan årsstämman 2017 haft två protokollförda sammanträden. Vid 
sammanträdena behandlades huvudsakligen frågor om ersättningsnivåer för 2018 samt utfall av 
rörlig ersättning till bolagsledningen under 2017. Ersättningsutskottet har rekommenderat att 
styrelsen föreslår att årsstämman 2018, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar om i 
princip oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande 
befattningshavare. Styrelsen har beslutat i enlighet med ersättningsutskottets förslag till beslut. 

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning 

Enligt av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska bolaget ha 
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att rekrytera 
och behålla ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet. 

Vid sin utvärdering har ersättningsutskottet funnit att befintliga ersättningsnivåer, anställningsvillkor 
och program för rörlig ersättning är ändamålsenliga. Ersättningsutskottet anser att ersättningen till 
ledande befattningshavare har varit i enlighet med av årsstämman beslutade riktlinjer och att 
bolaget därför tillämpat riktlinjerna korrekt. 

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering har upprättats i enlighet med punkt 10.3 
i Svensk kod för bolagsstyrning. 

    

Stockholm i mars 2018 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 


	Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

