
 

Ersättningsrapport 2020 

Inledning 

Denna ersättningsrapport beskriver hur Klöverns riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 
antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under 2020. Rapporten innehåller även specifika 
uppgifter beträffande ersättning till Klöverns verkställande direktör och i förekommande fall 
styrelseledamöter. Dessutom innehåller rapporten en sammanfattning av Klöverns utestående aktie- 
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a 
samt 53 b §§ aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till 
ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.  

Information som krävs enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 3 i 
Klöverns årsredovisning för 2020 (”Årsredovisningen 2020”). 

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas årligen av årsstämman. Sådan 
ersättning redovisas i not 3 på sidan 117 i Årsredovisningen 2020. 

Information om ersättningsutskottets arbete 2020 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på 
sidan 86 i Årsredovisningen 2020. 

Utveckling under 2020  

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat och utveckling i sin 
redogörelse på sidorna 6-7 i Årsredovisningen 2020. 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde  

Möjligheten att kunna rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare är en viktig 
förutsättning för att Klöverns affärsstrategi och hållbarhetagenda, både på kort och lång sikt, på ett 
framgångsrikt sätt ska kunna implementeras i bolaget. En viktig del i det är att bolaget kan erbjuda en 
konkurrenskraftig totalersättning. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör samt 
övriga medlemmar av koncernledningen. 
 
Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och 
bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. 
Övriga förmåner omfattar bland annat och del i Klöverns Vinstandelsstiftelse. Styrelsen ansvarar för 
bedömningen av utfall till Klöverns Vinstandelsstiftelse. Avsättningens storlek ska bestämmas med 
vägledning av fastställda mål i Klöverns affärsplan och avsättningen kan uppgå till högst ett 
prisbasbelopp per anställd. Utfallet för räkenskapsåret 2020 uppgick till 35 procent av den maximala 
möjligheten. 
 
Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med 
syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören ska ingen rörlig 
ersättning utgå. Ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, ska även erbjudas att 
delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget.  
 
Klövern har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antogs av årsstämman 2020. 
Ersättningsriktlinjerna finns på sidan 117 i Årsredovisningen 2020. Revisorns yttrande över Klöverns 
efterlevnad av riktlinjerna finns tillgängligt på Klöverns webbplats www.klovern.se, senast tre veckor 
före årsstämman 2021. 

Utöver ersättningar som omfattas av ersättningsriktlinjerna, har årsstämman i Klövern tidigare 
beslutat att genomföra långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Programmen har en tydlig 
koppling till Klöverns affärsstrategi och därmed hållbarhet samt bolagets långsiktiga värdeskapande 
genom de definierade prestationsmåtten.  
 



Totalersättning till verkställande direktör  

Tabellen nedan visar den totala ersättningen till Klöverns verkställande direktör under 2020. 

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under räkenskapsåret 2020 

  Grundlön 

Rörlig kontantersättning 

Förmåner 
Tjänste-
pension 

Övrig 
ersättning 

Total-
ersättning 

Årlig rörlig 
kontant-

ersättning 

Långsiktig 
rörlig 

kontant-
ersättning 

Rutger 
Arnhult 

verkställ-
ande 

direktör 

TSEK 5 769 - - 2761 3 2712 - 9 317 

Andel av 
total-

ersättning  
62% - - 3% 35% - - 

 

Grundlön inkluderar semesterersättning. Förmåner inkluderar bilförmån, sjukvårdsförsäkring, 
kostförmån och del i Klöverns Vinstandelsstiftelse. Förmån i form av del i Klöverns 
Vinstandelsstiftelse utgår för samtliga anställda i bolaget.  
 
Övrig ersättning avser eventuella avgångsvederlag eller liknande vilket ej har utgått under året. 
 
Aktierelaterad ersättning 

Utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 

Verkställande direktör deltar inte i aktiekursrelaterade incitamentsprogram, men årsstämman 2017 
och 2020 beslutade om kontantavräknade optionsprogram för ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner i bolaget. Utformningen av Optionsprogram 2017 och Optionsprogram 2020 
(gemensamt ”Optionsprogrammen”) tar sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka 
bolagsledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att Optionsprogrammen förväntas 
medföra ett ökat engagemang och ökad motivation för Optionsprogrammens deltagare samt att 
deltagarna knyts starkare till Klövern. 
 
På grund av osäkerhet och andra omständigheter på marknaden infördes inte Optionsprogram 2020. 
 
Optionsprogram 2017, som förföll under 2020, innebar att ledande befattningshavare, exklusive 
verkställande direktören, och andra nyckelpersoner i bolaget erbjöds förvärva syntetiska optioner till 
ett värde motsvarande lägst en (1) månadslön och högst tre (3) månadslöner baserat på den aktuella 
lönenivån vid programstart. Enligt Optionsprogram 2017 ska en syntetisk option ge 
optionsinnehavaren rätt att från Klövern erhålla ett penningbelopp som beräknas på grundval av 
kursutvecklingen för Klöverns stamaktier av serie B, dock att sådant belopp kan komma att uppgå till 
högst tio (10) gånger optionens förvärvspris. Med anledning av detta program förvärvades 15 200 632 
syntetiska optioner 2017.  
 
Inlösensperioden var 15 maj – 15 juni 2020 enligt Optionsprogram 2017. Tilldelningen i 
Optionsprogram 2017 beslutades av ersättningsutskottet. Det prestationskrav som använts för att 
bedöma tilldelningen i Optionsprogram 2017 har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till 
bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Optionsprogram 2017 uppställer 
vidare krav på egen investering, kvarvarande anställning och flerårig innehavstid.  
  

 
1 Avsättning till Vinstandelsstiftelsen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per anställd och år och baseras på en 
kombination av Klöverns resultat, avkastningskrav och utdelning till aktieägarna. Utfallet för verkställande direktör uppgick i 
2020 till 16 660 SEK.  
2 Tjänstepension i 2020 inkluderar retroaktiv pensionsavsättning om 1 599 TSEK, hänförlig till rättning av felaktig avsättning 
mellan åren 2012 och 2020.   



 

Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat 

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fem rapporterade 
räkenskapsåren 

 

Återkrav av ersättning 

Styrelsen har ej reducerat eller återkrävt utbetalad ersättning.  

Genomförandet av riktlinjerna 

Inga avvikelser från riktlinjerna har gjorts under året. Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat 
ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna. 

 

 

 

 
3 Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1 
4 Totalersättning i 2018 inkluderar styrelsearvode från dotterbolag.  
5 Totalersättning i 2019 inkluderar styrelsearvode från dotterbolag. 
6 Tjänstepension i 2020 inkluderar retroaktiv pensionsavsättning om 1 599 TSEK, hänförlig till rättning av felaktig avsättning 

mellan åren 2012 och 2020.   
7 För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende årets resultat och andra relevanta nyckeltal, se sida 6-7 i 

Klöverns Årsredovisning 2020. 
8 Totalersättning för samtliga övriga anställda i Klövern AB dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.  
9 Minskningen av den genomsnittliga totalersättningen härleds till lägre utfall i Klöverns Vinstandelsstiftelse i 2017 jämfört med 
2016.   

Årlig förändring 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ersättning verkställande direktör3 

Årlig förändring i totalersättning 4% 3% 16%4 3%5 19%6 

Bolagets resultatutveckling7 

Förvaltningsresultat  13% 7% 6% 9% -13% 

Resultat efter skatt 13% 16% 28% -9% -37% 

Långsiktigt substansvärde per 
stamaktie (NRV) 

24% 24% 25% 17% 1% 

Årlig förändring av genomsnittlig ersättning på för övriga anställda (heltidsekvivalenter) 

Klövern AB8 1% -5%9 2% 6% 6% 


