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INTRODUKTION 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Wise Group, 
antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om 
ersättning till verkställande direktören. 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 6 på sidorna 86-87 i 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 
finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52-61 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och 
redovisas i not 6 på sidan 86-87 i årsredovisningen för 2020. 

UTVECKLING UNDER 2020 

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidan 4 i 
årsredovisningen för 2020.  

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet 
av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, är att bolaget kan rekrytera och 
behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig 
ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en 
konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande 
befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, 
rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Årligen skapas ett 
incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning för vd och ledande befattningshavare. 

Ett optionsprogram startades 2018 till ledande befattningshavare. Programmet avslutas under 2021. 
Information finns på sidan 87 i årsredovisningen för 2020.  

Riktlinjerna finns på sidan 58 i årsredovisningen för räkenskapsåret 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 www.wisegroup.se senast tre veckor före årsstämman 2021. Ingen ersättning till 
ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget. 



 
 
 
 
ERSÄTTNING TILL VERSTÄLLANDE DIREKTÖREN SAMT ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  
 
Tabell – Total ersättning under 2020 (tkr) 
 

 Grundlön Rörlig 
ersättning 

Pension Övrig 
ersättning 

Summa 

VD/Koncernchef 
 

1 646 0 268 2 1 916 

Övriga ledande  
Befattningshavare (9 
personer) 
 

11 112 78 1 892 16 13 098 

Summa 
 

12 758 78 2 160 18 15 014 

 


