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Ersättningspolicy 
Dessa riktlinjer har upprättats med anledning av Solvens II förordningen och Finans-

inspektionens allmänna råd om ersättningspolicy ibland annat försäkringsföretag  

(FFFS 2011:2). 

 

Riktlinjerna omfattar samtliga anställda i PRI Pensionsgaranti och ska behandlas i styrelsen 

årligen. 

  

Styrelsen ska besluta om ersättning till vd och anställda i ledande positioner. Beslut om 

principerna för rörlig ersättning oavsett personalkategori, beslutas av styrelsen. Ersättnings-

utskottet ska bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp 

tillämpningen av dessa riktlinjer.  

 

Bolaget ska lämna en redogörelse för riktlinjerna samt totalbelopp för ersättningar till 

anställda i årsredovisningen eller på bolagets webbplats enligt vid var tid gällande 

redovisningspraxis samt enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.  

Allmänt om ersättningsmodellen  

Ersättningsmodellen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att Bolaget på ett 

tillfredsställande sätt ska kunna utföra sitt uppdrag från ägarna. 

 

Ersättningsmodellen ska stimulera till hållbara och goda prestationer och bidra till att göra 

PRI Pensionsgaranti till en attraktiv arbetsgivare. Ersättningsmodellen ska vara förenlig med 

och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet 

risktagande eller motverka PRI Pensionsgarantis långsiktiga intressen.  

 

Anställda som uppbär ersättning förväntas efterleva bolagets uppförandekod och samtliga 

interna styrdokument, vilket inkluderar bolagets Riktlinje avseende hållbarhet, som en del av 

arbetet de utför.  

 

Ersättningar till anställda i PRI Pensionsgaranti ska vara marknadsmässiga, det vill säga  

konkurrenskraftiga jämfört med de villkor som andra företag med liknande verksamhet 

erbjuder.  

Fast ersättning  

Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av en fast kontant månadslön. Lönesättningen ska 

vara individuell och differentierad. Lönerna fastställs med beaktande av arbetets art och 

svårighetsgrad, medarbetarens kvalifikationer och prestation samt principen om lika lön för 

lika eller likvärdigt arbete. 

 

Vid fastställande av den fasta lönen ska hänsyn tas till förekomsten av övriga 

ersättningsdelar.  
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Lönerna revideras i enlighet med vid varje tillfälle gällande kollektivavtal för branschen. 

Lönerevisionen ska genomföras så att retroaktiva löneutbetalningar kan undvikas. 

 

Lönen ses över i samband med att medarbetaren byter befattning under året (befordran). 

Resultatandelssystem  

Samtliga anställda, dock inte vd, omfattas av en resultatandel om PRI Pensionsgarantis 

resultat före bokslutsdispositioner och återbäring är positivt. Resultatandelen är lika för 

samtliga anställda.  

 

Resultatandelssystemet består av verksamhetsmål som är beslutade av styrelsen. Målen 

ska vara konkreta samt möjliga att löpande följa upp. Antalet kan variera mellan två och tre 

mål. Möjlighet ska även finnas att bryta ut något av målen på enhetsnivå. Samtliga mål ska 

bidra till företagets övergripande mål. Maximal utdelning under ett år är ett inkomstbas-

belopp.  

 

Den preliminära resultatandelen är villkorad under påföljande tre år och blir slutlig och 

ovillkorad efter villkorsperiodens slut om styrelsen inte dessförinnan beslutat att låta den 

preliminära resultatandelen helt eller delvis bortfalla. 

 

För tjänstgöring under del av året justeras den preliminära resultatandelen pro rata. Om 

tjänstgöring understiger en månad bortfaller rätten till preliminär resultatandel helt.  

Riskanalys  

En riskanalys med avseende på vid var tid gällande ersättningsmodell ska upprättas årligen 

vilken ska ligga till grund för denna ersättningspolicy.  

Pension  

Vd har en avgiftsbestämd pensionsplan.  

 

Övriga anställda i PRI Pensionsgaranti omfattas av de pensionsförmåner som följer av FTP 

planen. På lönedelar överstigande motsvarande 30 inkomstbasbelopp, ska avgiftsbestämd 

pensionsplan tillämpas.  

Övriga förmåner  

Anställd inom PRI Pensionsgaranti kan erhålla företagshälsovård, friskvårdsbidrag, 

sjukvårdsförsäkring, lunchförmån och förmånsbil enligt de vid var tidpunkt tillämpade 

bestämmelserna härom inom bolaget.  

Information till anställda  

Alla anställda ska informeras om bestämmelserna i denna ersättningspolicy. Vd ska 

informera varje ledande befattningshavare om bestämmelserna i denna policy. Varje ledande 

befattningshavare med chefsansvar ska därefter ansvara för att bestämmelserna följs inom 

sitt område.  
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Övrigt  

Ersättningspolicyn ska tillämpas tillsammans med PRI Pensionsgarantis riktlinjer för 

hantering av intressekonflikter, etiska riktlinjer samt riktlinjer för PRI Pensionsgarantis 

finansförvaltning.  
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