
   

 

Information om ersättningssystem Solid Försäkringar avseende 

räkenskapsåret 2012. 

Solid Försäkringar, organisationsnummer 516401-8482, lämnar information om ersättningssystem i enlighet 

med Finansinspektionens föreskrifter. Alla belopp nedan är angivna i MSEK. 

Ersättningspolicy 

Styrelsen i Solid Försäkringar har antagit en ersättningsinstruktion och syftet med ersättningsinstruktionen är 

att skapa ett överordnat regelverk för avseende betalning av ersättningar till bolagets alla anställda.  

Beslutsgång 

Styrelsen beslutar om ersättning till VD men har delegerat beslut till VD att fastställa ersättning till övriga 

anställda. Bolaget har även upprättat en kontrollfunktion som ska när det är lämpligt och i vart fall årligen 

självständigt granska om bolagets ersättningar överensstämmer med ersättningspolicyn.  

Ersättningssystemets utformning 

Ersättning till bolagets anställda kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt 

pensionsavsättningar.  

Bolagets fördelning mellan fast och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och 

befogenheter. Bolaget bedömer att det finnas en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och bolaget har 

begränsat den rörliga ersättningen i förhållande till den fasta ersättningen. Samtliga avtal som reglerar rörlig 

ersättning har ett tak för att kunna begränsa den rörliga ersättingen. 

Program för rörliga ersättningar ska baseras på såväl de anställdas individuella prestationer som den berörda 

resultatenhetens resultat och bolagets totala resultat. När bolaget beslutar om ersättningen till en enskild 

anställd, ska hänsyn tas till både kvalitativa- och kvantitativa mål.  Rörliga ersättningar intjänade under 2012 är 

kopplade till både kvalitativa och kvantitativa mål och bolaget har sett till att samtliga mål avseende rörlig 

ersättning går att mäta på ett tillförlitligt sätt.  

Bolagets bedömning är at man tillämpar en risknivå som står väl i proportion till bolagets intjäningsförmåga och 

inte på något vis begränsar bolagets förmåga att stärka sin kapitalbas.  

Principer för uppskjuten ersättning  

För enskild anställd som kan påverka bolagets risknivå och tillhör personalkategorin särskild reglerad personal 

ska 60 % av den rörliga ersättningen skjutas upp mins tre år. Ersättning vars utbetalning skjutits upp kan falla 

bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att den anställde, resultatenheten eller bolaget inte uppfyller 

resultatkriterierna.   

Uppskjuten utbetalning tillämpas inte då ingen anställd i ledande befattning eller anställd som kan påverkas 

företagets risknivå har erhållit rörlig ersättning. 

Ersättningar 2012 

Löner och andra ersättningar kostnadsförda under 2012 uppgick till total  39 140 varav rörliga ersättningar 

uppgick till totalt 629.5. Totalt har det utgått rörliga ersättningar till totalt 10 anställda.  

Kostnadsförda totalbelopp för styrelse, VD och andra ledande befattningshavare: 



   

All rörlig ersättning intjänad under 2012 har eller kommer att utbetalas kontant under 2012 och 2013. 

Utestående intjänade ersättningar under 2012 uppgår per 2011-12-31  till 139 880 kr vilket kommer att 

utbetalas i februari 2013. 

Det har inte förekommit några garanterade rörliga ersättningar under 2012 och bolagets avsikt är att 

även i framtiden begränsa denna typ av ersättningar. 

Uppdelat på kategorier 

 
Fast ersättning 

TSEK 
Rörlig ersättning 

TSEK 
 

Antal personer med rörlig 
ersättning 

Anställda i ledande 
positioner  

6 002 

 
0  0 

Övriga anställda som kan 
påverka 
företagets risknivå 

1 174 0  0 

Övriga anställda 31 964 629.5   10 

Totalt 39 140 629.5  10 

 

Kategorin "Anställda i ledande positioner" omfattar verkställande direktör, vice verkställande direktör 

och andra personer i företagets ledning. Kategorin "Övriga anställda som kan påverka företagets 

risknivå" omfattar övriga anställda som identifierats som tillhörande en personalkategori som i 

tjänsten utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå. 

 


