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Vd säkerställer att styrelsen får den 
 information som krävs för att styrelsen 
ska kunna fatta väl underbyggda beslut.
Vd har utsett en utökad ledningsgrupp 
som stöd i arbetet med Investors verk-
samhet. Den utökade ledningsgruppen 
presenteras på sidan 44.
 
Kontrollfunktioner
Riskkontrollfunktionen ansvarar för att 
samordna och kontrollera den interna 
rapporteringen av Investors väsentliga 
risker. Riskkontroll rapporterar till  
Revisions- och riskutskottet.

Compliancefunktionen stödjer 
Investors efterlevnad av lagar och regler, 
bland annat genom att tillhandahålla 
och utbilda organisationen i interna och 
 externa regelverk. Compliance rapporte-
rar till Revisions- och riskutskottet.

Granskningsfunktionen, Intern kon-
troll, utgör en objektiv stödfunktion till 
styrelsen avseende den interna kontroll-
strukturen genom att dels gå igenom 
väsentliga riskområden och dels göra 
granskningsinsatser och uppföljningar 
inom utvalda områden. Funktionen 
Intern kontroll avrapporterar löpande 
under året sitt arbete till Revisions- och 
riskutskottet.

Ersättning 
Arvode till styrelse
Styrelsearvodets totala värde fastställ-
des av årsstämman 2019 till 11 700 Tkr. 
En del av arvodet kan sedan stämman 
2008 erhållas i form av syntetiska aktier. 
Fördelning av arvodet framgår av sidan 
42 och not 11, Anställda och personal-
kostnader.

Styrelsen har antagit en policy enligt 
vilken styrelseledamöter, som inte tidigare 
har motsvarande innehav, under en fem-
årsperiod, förväntas bygga upp ett eget 
innehav av aktier i Investor (eller motsva-
rande exponering mot Investoraktien, till 
exempel i form av syntetiska aktier) till ett 
marknadsvärde som förväntas motsvara 
minst ett års arvode före skatt, exklusive 
arvode för utskottsarbete.

Styrelsearvode enligt beslut vid årsstämman 
2019, kronor

Styrelseordförande 1) 2 800 000

Vice ordförande 1) 1 625 000

Ledamot 1) 750 000

Ordförande Revisions- och  
riskutskottet 305 000

Ledamot Revisions- och  
riskutskottet 200 000

Ordförande Ersättningsutskottet 180 000

Ledamot Ersättningsutskottet 95 000

1)  Styrelseledamöter som inte är anställda i Investor 
kan välja att erhålla del av styrelsearvodet (exklusive 
arvodet för utskottsarbete) i form av syntetiska aktier. 
Totalt värde av styrelsearvode inklusive syntetiska 
aktier och utdelning vid räkenskapsåret, se not 11, 
Anställda och personalkostnader.

Ersättning till ledning 
Vd:s totalersättning beslutas av styrel-
sen. Ersättningsfrågor rörande övriga 
medlemmar i den utökade lednings-
gruppen beslutas av Ersättningsut-
skottet och rapporteras till styrelsen.

Investor har som policy att den ut-
ökade ledningsgruppen förväntas bygga 
upp ett eget innehav av aktier i Investor 
med motsvarande marknadsvärde på 
minst en bruttoårslön för vd och minst 
en halv bruttoårslön för övriga medlem-
mar i den utökade ledningsgruppen.

I not 11, Anställda och personalkost-
nader, samt på hemsidan återfinns de 
senast beslutade riktlinjerna för ersätt-
ning och en beskrivning av program för 
långsiktig rörlig ersättning. På hemsidan 
återfinns även de utvärderingar och 
redogörelser som ska redovisas enligt 
Koden.

Styrelsens förslag till riktlinjer för 
ersättning till vd och andra medlemmar 
i den utökade ledningsgruppen inför 
årsstämman 2020 överensstämmer  
i sak med de riktlinjer som beslutades  
vid årsstämman 2019, men de före-
slagna nya riktlinjerna är mer detaljerade 
än tidigare på grund av nya lagkrav.  
Se sidan 46 för styrelsens förslag till 
riktlinjer för ersättning inför årsstämma 
2020.

Styrelsens förslag till beslut om pro-
gram för långsiktig rörlig ersättning inför 
årsstämman 2020 motsvarar huvud-
sakligen de program som beslutades av 
årsstämman 2019.

Avvikelse från Koden
Programmet för långsiktig rörlig er-
sättning för medarbetare inom Patricia 
Industries syftar till att medarbetare 
inom Patricia Industries ska erhålla en 
långsiktig rörlig ersättning som är direkt 
relaterad till utvecklingen av affärs-
om rådet Patricia Industries. Program-
met baseras på samma struktur som 
Investors program för långsiktig rörlig 
ersättning och innehåller motsvarande 
prestationskrav, men den underliggande 
tillgångsmassan vars utveckling avgör 
utfallet är Patricia Industries tillgångar. 
Eftersom dessa tillgångar inte är mark-
nadsnoterade kan den totala kostnaden 
för programmet, som är kontantavräk-
nat, inte på ett effektivt sätt begränsas 
genom så kallade hedgearrangemang. 
För att programmet ska fungera på 
samma sätt, och innebära en motsva-
rande incitamentsprofil, som Investors 
program är utfallet för varje deltagande 
individ begränsat genom ett maximalt 
antal instrument som kan tilldelas men 
inte av någon annan typ av tak eller 
gräns. I den mån programmet inte är 
förenligt med Kodens regel 9.5, om att 
rörliga ersättningar som utgår kontant 
ska begränsas i fråga om det maximala 
utfallet, är det således fråga om en avvi-
kelse från Koden av ovan angivna skäl. 

Inte heller medlemmen i den utökade 
ledningsgruppen Noah Walleys rättig-
heter enligt de äldre programmen för 
rörlig ersättning för IGC är försedda med 
någon sådan utfallsbegränsning. I den 
mån programmen inte är förenliga med 
Kodens nyssnämnda regel är det således 
även i detta avseende fråga om en av-
vikelse från Koden. Skälet till avvikelsen 
är att styrelsen bedömt att Noah Walleys 
redan avtalade äldre rättigheter skulle 
kvarstå även i hans nya roll i den utökade 
ledningsgruppen. 


