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1. Inledning
Wärtsiläs belöningsprinciper i anslutning till bolagets syfte och strategi utgör grunden för belöningspolitiken för Wärtsiläs 
förvaltningsorgan (“belöningspolitiken” eller “politiken”). Målet är att främja långsiktig finansiell framgång, aktieägarvärde 
och en prestationsinriktad kultur inom Wärtsilä. Wärtsiläs belöningspolicy beskriver belöningsvillkoren samt besluts-
fattande avseende belöningar till styrelsen och koncernchefen. Om Wärtsilä har en utnämnd vice VD fattas beslut om 
belöningen på samma sätt som för koncernchefen. Denna politik har utarbetats av ersättningskommittén och godkänts 
av styrelsen. Dessutom har politiken utarbetats i enlighet med den finska bolagsstyrningskoden 2020 och EU-direktivet 
om aktieägarnas rättigheter “SHRD II”. Politiken träder i kraft den 1 februari 2020, och den ska revideras av styrelsen 
minst vart fjärde år.    

 1.1. Belöningsprinciper
 

Wärtsiläs belöningsprinciper omfattar alla anställda i alla länder och affärsområden. Dessa principer styr utvecklingen av 
belöningar och relaterad praxis även för koncernchefen. Belöningsprinciperna är utformade för att attrahera, behålla och 
motivera personer genom att erbjuda dem kompensationslösningar för uppnådda affärsresultat. 

För att samordna ledningens och ägarnas intressen är de viktigaste prestationsindikatorerna inställda på att främja lång-
siktig ekonomisk framgång och aktieägarvärde. 

Men även om Wärtsilä är responsiv kompromissar företaget varken med belöningspraxisens konsekvenser eller med 
målen för incitamentsprogrammen. 

För att utvärdera och säkerställa en konkurrenskraftig belöningspraxis använder Wärtsilä ett arbetsklassificeringssystem.  
Wärtsiläs arbetsklassificeringar är kopplade till de utvärderingssystem som används på den externa marknaden, och 
därmed kan både intern rättvisa och extern konkurrenskraft följas upp. 

Det övergripande målet är att ha principer och metoder som är transparenta och lätta att förstå. För att säkerställa 
samordning och transparens i lönerelaterade beslut, förutsätts godkännande av chefens chef, s.k. “1-över-1” godkän-
nande, och koordinering av de uppställda målen på alla nivåer inom Wärtsilä.

2. Bolagsstyrning
Bolagsstämman är ansvarig för beslut om styrelsens belöningar. Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om 
styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången. Förslaget till arvoden bereds av utnämningskom-
mittén och läggs fram för bolagsstämman.  

Utnämningskommittén utvärderar regelbundet styrelsens arvoden, och de jämförs med arvodena för andra finländska 
och globala företag, med beaktande av styrelsens och dess kommittéers arbetsuppgifter och ansvar. 

Ersättningskommitténs uppgifter omfattar beredning av belöningspolitiken och -rapporten för Wärtsiläs förvaltningsorgan 
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(“belöningsrapporten”) och  presentationen av dem på bolagsstämman samt svar på frågor om dem.      

Enligt principen “1-över-1” ska ersättningen till koncernchefen utarbetas av ersättningskommittén och godkännas av 
styrelsen. 

Utdelningen av aktier, optioner eller aktierätter bestäms av bolagsstämman. Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen 
att besluta om emission av aktier som ersättning.

Ersättningskommittén utvärderar implementeringen av Wärtsiläs belöningsprinciper och konkurrenskraften hos  
ersättningen till koncernchefen. Ersättningen till koncernchefen jämförs med en jämförelsegrupp, och ersättningskom-
mittén granskar jämförelsen.

Varje avvikelse från politiken anses vara ett undantag som ska godkännas av styrelsen.   

Graf 1: Belöningsprocessen 

3. Styrelsens arvoden
Utnämningskommitténs mål är att säkerställa att styrelsens sammansättning representerar en mängd olika kompetenser 
och kvalifikationer för att maximera aktieägarvärdet. Styrelsens arvoden ska utformas för att stöda detta mål och anpas-
sas till Wärtsiläs belöningsprinciper. 

Huvudprinciperna för Wärtsiläs styrelsearvoden är att de ska vara:  

• Konkurrenskraftiga för att locka internationella proffs som representerar en mångsidig och relevant blandning av 
kompetens och erfarenhet 

• Responsiva och i linje med marknadspraxis, tidsengagemang och ansvar för rollerna.

• I linje med aktieägarnas intressen

• Transparenta när det gäller upplysningar om styrelsens ersättningar
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Element som används i ersättningar till Wärtsiläs styrelseledamöter är:

Årsarvode 
Årsarvodet ska vara tillräckligt för att attrahera och behålla högkompetenta individer. Syftet är att anpassa styrelsele-
damöternas och aktieägarnas intressen till varandra genom utbetalning av styrelsearvoden i form av aktier och kontan-
ter. Den kontanta delen av ersättningen är avsedd att täcka skatter. 

Mötesarvoden 
Mötesarvoden betalas till styrelseledamöter för deltagande i styrelsemöten. Mötesarvodena betalas kontant.

Kommittéarvoden 
Styrelseledamöter kan också vara medlemmar i vissa styrelsekommittéer och få ett extra fast arvode för medlemskapet. 
Kommittéarvodena betalas kontant.

Styrelseledamöterna får ersättning för nödvändiga resor enligt Wärtsiläs resepolitik.

Bolagsstämman kan besluta att betala andra arvoden eller att betala arvoden i aktier eller kontanter.

Arvodena kan variera beroende på befattning, arbetsbörda och ansvar. 

Styrelseledamöterna omfattas inte av incitamentsprogram och erhåller inte resultatbaserad belöning, och de har inte 
heller ett pensionssystem som Wärtsilä har arrangerat. Styrelseledamöterna får inga andra ekonomiska fördelar för 
styrelse- eller utskottsmedlemskapet utöver arvodena. 

Utnämningskommittén går årligen igenom styrelsens arvoden, och de jämförs med arvodena för andra finländska och 
globala industriföretag, med beaktande av styrelsens och dess kommittéers arbetsuppgifter och ansvar. 

Arvodena föreslås bli fastställda på en nivå som är marknadsinriktad och som återspeglar de kvalifikationer och kompe-
tenser som krävs med beaktande av Wärtsiläs storlek och komplexitet, de berörda ansvarsområdena och hur mycket tid 
styrelseledamöterna förväntas lägga ner för att fullgöra sina skyldigheter som styrelseledamöter.

4. Ersättning till koncernchefen

 4.1. Komponenter i ersättningen till koncernchefen
Belöningsarrangemangen för koncernchefen består av följande fasta och varierande, prestationsrelaterade betalningar. 
Målet är att ha en god balans mellan belönande element och att garantera en marknadsmässigt konkurrenskraftig nivå 
för den fasta ersättningen med hjälp av kort- och långsiktiga incitamentsprogram som syftar till att främja företagets 
resultat och ge en rimlig belöning. 

 

Graf 2: Komponenter i ersättningen för koncernchefen
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Graf 3: Komponenter i ersättningen för koncernchefen som beskriver incitamenten och kompletterande avgiftsbestämda pensionsplaner enligt den 

rådande förmånspolitiken. Uppnåendet av den maximala lönenivån kräver exceptionella resultat av hela företaget.     

 4.2. Fast ersättning
Koncernchefens fasta ersättning består av månadslön och naturaförmåner. 

Grundlönen fastställs utifrån befattningskraven och den individuella relevanta erfarenheten och kompetensen. 
Grundlönen ska vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden. Grundlönen granskas årligen med beaktande av 
företagets och individens prestationer samt de rådande marknadsförhållandena. Granskningen leder inte nödvändigtvis 
till löneförhöjning. Lagstadgade ökningar tillämpas enligt tillämpliga regelverk.

Wärtsiläs förmånsarrangemang syftar till att skapa en sund organisation och främja hållbara höga resultat på både 
individ- och företagsnivå. Wärtsilä erbjuder koncernchefen regelbundna hälsokontroller och hälsorådgivning. Olika slags 
hälso-, liv- och reseförsäkringar etc. erbjuds för att minska risker i oförutsedda livshändelser. 

Wärtsilä kan erbjuda koncernchefen en tjänstebil. Med tanke på företagets miljöansvar och dess strävan efter mer 
miljövänliga lösningar rekommenderas hybridbilar eller utsläppssnåla bilar.

Koncernchefen omfattas av bolagsspecifika pensionsprogram utöver lagstadgade pensionssystem. Det kompletterande 
pensionssystemets karaktär är “avgiftsbestämd”. Pensionsåldern bygger på pensionsprogrammen för de nationella 
socialskyddssystem som personen omfattas av.  

I en situation där koncernchefen rekryteras från ett annat land är lönen och eventuella ytterligare förmåner förenliga med 
Wärtsiläs internationella rörlighetsramverk. De ytterligare förmåner som beaktas är inkvartering, flyttstöd, familjerelat-
erade förmåner och skattetjänster. 

 4.3. Rörlig ersättning
Kortsiktiga incitament 
Det kortsiktiga incitamentsprogrammet är utformat i syfte att ge incitament för att uppnå målen för den kortsiktiga 
affärsplanen. Koncernchefens arvoden betalas i början av räkenskapsåret enligt uppnådda lönsamhetsmål och andra 
finansiella mål för räkenskapsåret som styrelsen fastställer. Strategiska mål används i den mån de anses vara kritiska för 
företagets strategi.

Mål har uppställts på en glidande skala (min/mål/max) eller på skalan uppnådd/icke uppnådd. På den glidande skalan är 
målnivån för utbetalning hälften av den maximala nivån. Utbetalning på maximal nivå kräver exceptionella prestationer av 
hela företaget. Det kortsiktiga incitamentet är högst ett belopp som motsvarar den årliga fasta lönen.

Ersättningskommittén granskar och styrelsen godkänner bonusplanens realisering mot de fastställda målen före 
utbetalning. Bonus betalas kontant strax efter årsskiftet. 
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Långsiktiga incitament 
Det långsiktiga incitamentsprogrammet är utformat för att anpassa deltagarnas intressen till Wärtsiläs aktieägare. Det 
långsiktiga incitamentsprogrammet fastställs årligen och har en tre år lång prestationsperiod.  Utbetalning baserar sig 
på uppnåendet av strategiska prioriteringar och prestationsindikatorer fastställda av styrelsen. För koncernchefen är det 
långsiktiga incitamentsprogrammet för varje programperiod högst ett belopp som motsvarar tre gånger den årliga fasta 
lönen vid tidpunkten för beviljandet av incitamenträtterna. 

Ersättningskommittén granskar och styrelsen godkänner programmets realisering mot de fastställda målen före 
utbetalning. Det långsiktiga incitamentet betalas ut strax efter att prestationsperioden löpt ut. Utbetalning kan ske 
kontant och/eller i aktier. 

 4.4. Aktieinnehav
Koncernchefen förväntas öka innehavet och efter att nivån uppnåtts bevara ett innehav i Wärtsilä som åtminstone  
motsvarar hans eller hennes individuella årliga grundlön (brutto).  

 4.5. Uppsägningstid och avgångsvederlag
Avtalet löper ut utan när koncernchefen går i pension. Avtalet kan sägas upp av bägge parter. Uppsägningstiden 
när bolaget eller koncernchefen säger upp avtalet är sex månader. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en 
ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön.

 4.6. Uppskov och återkrav av ersättningar
Styrelsen förbehåller sig rätten att ompröva alla incitamentsprogram och därmed sammanhängande betalningar i 
extraordinära affärsförhållanden enligt förslag av ersättningskommittén. I exceptionella fall kan styrelsen också utnyttja 
rätten att återkräva en betalning eller annullera obetalda betalningar. Dessutom är alla potentiella betalningar som görs i 
strid med politiken och de uppställda målen ogiltiga och resulterar inte i betalningar. Om en betalning redan har skett ska 
beloppet återkrävas. 

 4.7. Förutsättningar för tillfälliga avvikelser
Varje tillfällig avvikelse övervägs mot bolagets långsiktiga intresse. Ersättningskommittén utarbetar ett förslag till avvikelse 
som ska godkännas av styrelsen. I den mån undantaget gäller styrelsen ska undantaget godkännas av bolagsstämman.

En tillfällig avvikelse får vara i högst 18 månader. Om avvikelsen har fortsatt till den grad att den inte kan anses vara 
tillfällig presenteras en ny belöningspolitik på följande bolagsstämma. 

Möjliga situationer som godtas för att beakta den tillfälliga avvikelsen är:

• Rekrytering av koncernchefen och vice verkställande direktören samt utnämning av tillfällig verkställande direktör  

• Emission av rörliga löneinstrument för koncernchefen såsom villkorade aktieprogram eller aktiematchningsprogram 

• Ägarbyte

• Ändringar av regelverk
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