Styrelsens i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr. 556943-7600,
(”Bolaget”) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande
befattningshavare enligt i huvudsak följande.
Verkställande direktörens ersättning bereds av ersättningsutskottet och fastställs av styrelsen vid
ordinarie styrelsemöte. Verkställande direktören deltar ej i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt
verkställande direktören att förhandla med övriga ledande befattningshavare i enlighet med
nedanstående riktlinjer. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från verkställande direktören
ersättningsnivåer med mera för de övriga ledande befattningshavarna.
Bolaget ska ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och,
vid behov, rekrytera ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet. Vidare
ska ersättningen bidra till god etik och företagskultur och samtidigt vara i linje med aktieägarnas
intressen.
Ersättning till Bolagets ledning utgår i huvudsak i form av kontant lön, sedvanliga förmåner samt
pension. Ersättning kan utgöras av en kombination av fast och rörlig lön. Den fasta lönen ska
anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Det rörliga lönetillägget
ska avse årlig kompensation därutöver för arbete som varit synnerligen väl utfört, exceptionell
arbetsbelastning, baseras på mål för Bolagets finansiella utveckling eller annan liknande
omständighet. Om inte särskilda skäl föreligger ska det rörliga lönetillägget inte överstiga 70
procent av den fasta årslönen. Styrelsen ska därutöver årligen utvärdera om långsiktiga aktie- eller
aktiekursanknutna incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte (inbegripet syntetiska
optioner och personaloptioner samt pensionsprogram). Uppsägningslön ska uppgå till maximalt sex
månadslöner. Några avgångsvederlag ska ej tillämpas.
Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode
och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som
motiverar det. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

