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

Under tiden sedan årsstämman 2015 har ersättningsutskottet hållit ett formellt sammanträde. Vid 
sammanträdet behandlades frågan om ersättning till ledande befattningshavare inför 2016 samt 
utfallet av 2015 års program för rörlig ersättning. 

Utvärdering och bedömning 

I enlighet med beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska Corem erbjuda 
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Vid ersättningsutskottets utvärdering har utskottet 
beaktat att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera 
och behålla en bolagsledning med god kompetens och kapacitet att uppnå uppställda mål, samt att 
grundlön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Corem ska vara marknadsmässiga 
och konkurrenskraftiga. 

Ersättningsutskottet har utvärderat beslutade ersättningsmodeller för ledande befattningshavare. Vid 
sin utvärdering har ersättningsutskottet funnit att pågående och under året avslutade program för 
rörlig ersättning samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Corem är ändamålsenliga. Detta 
gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Vidare har utskottet kommit fram 
till att ersättningen som erbjudits och utgått till de ledande befattningshavarna har följt de av 
årsstämman fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av beslutade riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare har varit korrekt. 

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