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B OL A G SST Y R NI NG

Styrelsen i Catena AB (publ) (”Bolaget”) har ett ersättningsutskott. Utskottets
sammansättning framgår av bolagsstyrningsrapporten, som hålls tillgänglig på Bolagets
webbplats, www.catenafastigheter.se. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa
och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av
Bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Bolaget strävar efter att erbjuda en
ersättning som innebär att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjerna syftar till att ge möjlighet för styrelsen att utforma ersättningen till Bolagets
ledande befattningshavare i enlighet med Bolagets ovan angivna målsättning för
ersättningarna.
Enligt ersättningsutskottets bedömning är riktlinjerna väl utformade. Enligt
ersättningsutskottets bedömning är ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget
väl avpassade för att uppfylla Bolagets ovan angivna målsättning för ersättningarna.
Rörliga ersättningar till bolagsledningen
Rörliga ersättningar om totalt 1,6 Mkr har utbetalts i Bolaget till VD och övriga ledande
befattningshavare under 2020.
Det kortfristiga bonussystem som tid till annan kan erbjudas de ledande befattningshavarna
syftar till att uppmuntra och belöna prestationer som påverkar Bolagets utveckling under året
positivt. Systemet bedöms vara bra ur ett aktieägarperspektiv och dessutom, vid en
sammantagen bedömning, som kostnadseffektivt för Bolaget.
Enligt styrelsens bedömning fungerar systemet för bonus till bolagsledningen som avsett.
Styrelsen föreslår därför att det nuvarande systemet för bonus är oförändrat för räkenskapsåret
2021.
Sammanfattning
Ersättningsutskottet kan konstatera att de ersättningar som betalats ut väl följer de beslutade
principerna samt uppfyller de syften som ligger till grund för dem. Ersättningsutskottet
bedömer vidare att det finns en väl fungerande process för utvärdering av ersättningar inom
Bolaget.
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