
 

Ersättningsrapport 2020 
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Strax AB (publ), 
antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om 
ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 
och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om 
incitamentsprogram. 

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 14 (Anställda och 
personalkostnader) på sidorna 107-108 i årsredovisningen för 2020. Information om 
ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 44-49 i 
årsredovisningen för 2020. 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och 
redovisas i not 14 på sidan 107-108 i årsredovisningen för 2020.  

Utveckling under 2020  

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan  
10-13 i årsredovisningen 2020. 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Strax affärsstrategi och tillvaratagandet av 
dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare. Strax grundprincip är att Bolaget ska erbjuda de ersättningsnivåer och 
anställningsvillkor som är nödvändiga för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare 
med erforderlig kompetens, erfarenhet och expertis för att kunna uppnå affärsmålet, implementera 
Bolagets affärsstrategi och för att säkerställa Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 
Ersättningen ska beslutas på marknadsmässiga villkor. 

Ersättningen får inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, 
funktionsnedsättning eller andra sådana faktorer. 

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och 
får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 
Den rörliga kontantersättningen kan vara kopplad till finansiella såväl som icke-finansiella kriterier vilka 
ska vara förutbestämda och mätbara. Kriterierna ska vara strukturerade på så sätt att de premierar 
Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att till exempel ha 
en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga 
utveckling. 

Riktlinjerna finns på sidorna 107-108 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de 
tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har 
gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för 
att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig 
på investors.strax.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av 
ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade 
incitamentsprogram. 



 

Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (TEUR) 

Befattningshavarens 
namn (position) 

1 
Fast ersättning 

2 
Rörlig ersättning 

3 4 5 6 

Grundlön1 Andra 
förmåner2 

Ettårig Flerårig Extraordinära 
poster 

Pensionskostna
d 

Totalersättning Andelen fast 
resp. rörlig 
ersättning1 

Gudmundur 
Palmason  

(VD) 

281 - - - - 8 289 100%/0% 

1 Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning 
 

Aktiebaserad ersättning  

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram 

Bolaget har ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram, beslutat av årsstämman 2020. 
Optionsprogrammet omfattar 4 095 000 teckningsoptioner och har som högst 26 deltagare. 
Programmet fördelar sig så att den verkställande direktören kan erhålla som högst 850 000 
teckningsoptioner, andra ledande befattningshavare kan tillsammans erhålla som högst 2 500 000 
teckningsoptioner och övriga anställda kan erhålla som högst 1 450 000 teckningsoptioner.  

Optionerna har en intjänandeperiod om tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för 
teckning av aktier. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 1 juli 2023 till och 
med 30 september 2023 till teckning av en aktie i Strax till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-
aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar räknat 
från och med dagen efter årsstämman 2020. Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptionerna 
förutsätter att innehavaren är anställd i Straxkoncernen fram till dess att utnyttjande av optionerna kan 
ske. 

Aktieoptionsprogram (verkställande direktören) 

Befattnings-
havarens namn 

(position) 

Huvudsakliga villkor för aktieoptionsprogrammen 
Information för det rapporterade räkenskapsåret* 

Ingående 
balans Under året Utgående balans 

1 
Programmet

s namn 

2 
Prestation

speriod 

3 
Datum för 
tilldelning 

4 
Datum för 
intjänande 

5 
Utgång av 

inlåsningspe
riod 

6 
Period för 
utnyttjande 

7 
Lösenpris 

(SEK) 

8 
Aktieoptioner 

vid årets början 
 

9 
Tilldelade 

aktieoptioner 

10 
Intjänade 

aktieoptioner 

11 
Aktieoptioner 
föremål för 

prestationsvillk
or 

12 
Tilldelade 

aktieoptioner 
som ej intjänats 

13 
Aktieoptioner 
föremål för 

inlåsningsperio
d  

Gudmundur 
Palmason  

(VD) 

Options-
programm

et 2020 

2020-
2021 

2020-
10-15 

2020-
2023 

2022-06-
01 

2023-07-
01 – 

2023-10-
30 

4,10 0 850 000 0 0 850 000 850 000 

Totalt        0 850 000 0 0 850 000 850 000 

 

 
 
Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat 

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade 
räkenskapsåren (RR) (TEUR) 

 RR 2020 
Ersättning till verkställande direktören 289 
Koncernens rörelseresultat  6 774 
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter 
anställda* i moderbolaget 

74 

 
* Exklusive medlemmar i koncernledningen 
 


