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PAYNOVA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Paynova tillämpar de principer för bolagsstyrning som års-

stämman har beslutat om och som finns i bolagsordningen 

och i instruktionen för valberedningen. Dokumenten finns till-

gängliga på bolagets webbplats, www.paynova.com. Utöver 

dem tillämpas även en rad instruktioner för bolagsstyrning 

som styrelsen har beslutat om, bland annat arbetsordning för 

styrelse, vd-instruktion samt instruktion för ekonomisk rappor-

tering till styrelsen.

TILLÄMPNING AV KODEN
Koden är ett led i självregleringen inom det svenska närings-

livet och bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär 

att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda 

regler men ska i sådant fall ange förklaringar där skälen till 

varje avvikelse redovisas. Paynova tillämpar Svensk kod för 

bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats av 

styrelsen i Paynova och utgör en del av de formella årsredo-

visningshandlingarna samt har varit föremål för granskning av 

bolagets revisor.

AVVIKELSE FRÅN KODEN UNDER 2019
Något särskilt revisionsutskott och ersättningskommitté har ej 

förekommit under 2019. Med anledning av bolagets storlek 

samt styrelsens storlek och sammansättning anser styrelsen 

att den kan fullgöra revisionsutskottets och ersättningskom-

mitténs uppgifter enligt Koden.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är Paynovas högsta beslutande organ där 

ägarna utövar sitt inflytande. På årsstämman behandlas de 

frågor som följer av Paynovas bolagsordning och aktiebo-

lagslagen. Vid årsstämman väljs styrelsen, i förekommande 

fall revisor samt fastställande av arvoden  till såväl styrelsen 

som revisorn. Vid årsstämman fastställs även koncernens rap-

port över totalresultat och finansiell ställning samt moderbo-

lagets resultat- och balansräkning. Det är även Bolagsstäm-

man som beslutar om eventuell ändring av bolagsordningen.

Kallelse till årsstämma sker utifrån Paynovas bolagsord-

ning. Stämman beslutar i enlighet med de majoritetskrav som 

framgår av aktiebolagslagen. Ingen aktieägare i Paynova 

äger aktier som, direkt eller indirekt, representerar minst en 

tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Varje aktie 

berättigar till en röst. Inga aktier med olika röstvärde är utgiv-

na. Se not 23 för vidare information.

ÅRSSTÄMMA 2019
Årsstämma för verksamhetsåret 2018 hölls den 7 maj 2019. På 

årsstämman fattades bland annat beslut om: 

• Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direk-

tören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

• Omval av ledamöterna Anders Persson och Mats Holm-

feldt, Bo Mattsson och  Johan Åberg. Anders Persson om-

valdes till styrelseordförande. 

• Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen un-

der tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission 

av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konver-

tibler eller en kombination därav om sammantaget högst 

20 procent av antalet utestående aktier och aktiekapital 

med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. 

• Incitamentsprogram avseende teckningsoptioner riktade 

till Bolagets ledning, se Not 6. 

Styrelsens ordförande tillsammans med vd redogjorde för 

verksamheten, styrelsens och ledningens arbete samt hän-

delser under 2018.

PROTOKOLL
Protokoll, med fullständiga beslut, från årsstämman 2019 finns 

att tillgå på Paynovas webbplats.

ÅRSSTÄMMA 2020
Årsstämma för verksamhetsåret 2019 kommer att äga rum 

onsdagen den 6 maj 2020 i Münchenbryggeriet, Söder Mä-

larstrand 65, Stockholm. Kallelse införs fyra till sex veckor före 

årsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webb-

plats. Upplysning om att kallelse har skett kommer att ske i 

Svenska Dagbladet samt via pressmeddelande. Efter stäm-

mans genomförande kommer protokoll från stämman att fin-

nas tillgängligt på Paynovas webbplats.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen lämnar förslag till ordförande på årsstäm-

man, avseende styrelse och dess ordförande samt arvode 

och annan ersättning till styrelseledamöterna samt förslag till 

riktlinjer för den kommande valberedningens sammansätt-

ning. Valberedningen lämnar även i förekommande fall för-

slag till revisor och arvode för revisionen. Valberedningen ska 

i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. Instruk-

tionen för valberedningens arbete finns tillgänglig i bolags-

stämmoprotokollet från årsstämman 2019 som återfinns på 

bolagets webbplats. 

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla 

personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedning-

en för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska 

bolaget även svara för skäliga kostnader för externa konsul-

ter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att val-

beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de fem 

röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på ägar-

statistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, vilka 

sedan har rätt att utse en ledamot var att utgöra valbered-

ning. Om någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt att utse 

ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleks-

ordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. 

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valbered-

ningens mandatperiod sträcker sig fram till dess en ny val-

beredning utsetts. Om en eller flera ledamöter lämnar val-

beredningen innan dess arbete är slutfört ska kvarvarande 

ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar 

som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare 

som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligen mins-

kar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens 

sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats. 

Minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållan-

de till bolagets största aktieägare på sätt som anges i Koden. 

Valberedningens sammansättning offentliggörs så snart val-

beredningen utsetts, dock senast sex månader före årsstäm-

man. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte 

längre tillhör kretsen av större aktieägare som är berättigad 

att utse ledamot i valberedningen ska berörd ledamot ställa 

sin plats till förfogande och den närmast i tur stående aktie- 

ägaren beredas tillfälle att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2020 bestod av  

Håkan Sundqvist, Anders Axelsson, Svante Godén och Bjarne 

Ahlenius som även valdes till styrelsens ordförande och va-

rit sammankallade. Styrelsens ordförande har deltagit som 

adjungerad i valberedningen. Valberedningen har haft tre 

protokollförda sammanträden fram till tidpunkten för denna 

rapports upprättande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedning kan 

göra det via e-post som återfinns på bolagets webbplats el-

ler genom att skriva brev till valberedningen. Valberedning-

ens förslag och motiverade yttrande presenteras på bolagets 

webbplats senast i samband med utfärdande av kallelsen till 

årsstämman.

STYRELSE
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av tre till sex leda-

möter med högst tre suppleanter. På årsstämman 2019 om-

valdes Anders Persson och Mats Holmfeldt, Bo Mattsson och 

Johan Åberg. Anders Persson omvaldes till styrelseordförande. 

I tabellen på nästa sida framgår namn, funktion och period 

som styrelseledamot. För en utförlig beskrivning av respektive 

styrelseledamot hänvisas till sidan 68 i denna årsredovisning 

och till bolagets webbplats.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av fyra ledamöter. Styrelsen är sammansatt 

för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utveck-

lingen av Paynova. Styrelsen ska vidare följa och kontrollera 

verksamheten. Kompetens och erfarenhet från bland annat 

betaltjänstlösningar, finansiering, affärsutveckling, kapital-

marknadsfrågor, tillväxtbolag och e-handel är därför särskilt 

viktig inom styrelsen. Ledamöterna är oberoende i förhållan-

de till Paynova, bolagsledningen och aktieägare som, direkt 

eller indirekt, kontrollerar tio procent av aktierna eller röster-

na i bolaget. Bolaget uppfyller därmed kraven i Koden på att 

en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är obe-

roende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av 

dem är oberoende till större ägare. För utförligare beskrivning 

av Bolagets ledamöter, se sida 68.

ÖVERSIKT AV STYRNINGEN I  PAYNOVA
VIKTIGA EXTERNA  
REGELVERK:
• Aktiebolagslagen 

• Finansinspektionens regelverk 

• IFRS & Årsredovisningslagen

• NGM:s avtal för noterade bolag 

• Svensk kod för bolagsstyrning

VIKTIGA INTERNA  
REGELVERK: 
• Bolagsordning 

• Interna policies, riktlinjer,  

manualer och checklistor 

• Processer för riskhantering
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PAYNOVA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2019

Bolagsstyrningen i Paynova AB (publ.) baseras på aktiebolagslagen, årsredovisnings- 
lagen, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt NGM:s avtal för noterade bolag. 

Därtill kommer svensk och internationell redovisningslagstiftning som säkerställer  
att den finansiella rapporteringen uppfyller de krav som ställs.
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STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har efter årsstämman fastställt styrelsens arbets-

ordning samt vd-instruktion. De reglerar bland annat styrel-

sens respektive verkställande direktörens ansvarsområden, 

ordförandens arbetsuppgifter, hur och när styrelsemöten 

ska ske samt dagordningen för dessa möten. Styrelsens ar-

bete följer den arbetsordning som antagits, de instruktioner 

som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelse och 

verkställande direktör samt formerna för den ekonomiska 

rapporteringen till styrelsen.

I arbetsordningen fastställs även att styrelsen ska se till att 

Paynovas revisorer årligen närvarar och för styrelsen presen-

terar sina iakttagelser vid granskningen av bolaget och sin 

bedömning av bolagets interna kontroll.

Med anledning av antalet styrelseledamöter, styrelsens 

sammansättning samt bolagets storlek har styrelsen beslu-

tat att själva utföra de åtaganden som enligt Koden vilar på 

ett revisionsutskott och en ersättningskommitté. Styrelsen ska 

sammanträda minst fem gånger per år. Beslutsunderlag rö-

rande varje förslag på dagordningen sänds i förväg till samt-

liga ledamöter. Styrelsen diskuterar löpande styrelsens arbete 

samt gör årligen en strukturerad utvärdering av sitt arbete 

och formerna för styrelsearbetet.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2019
Styrelsen har under 2019 genomfört sammanlagt 24 proto-

kollförda styrelsemöten. Vid genomförda möten behandlade 

styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelse-

möte. Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten frågor 

rörande framtida strategier och finansiering. På styrelsemöte-

na deltar alltid bolagets verkställande direktör och/eller CFO. 

Se denna sida för enskilda styrelseledamöters närvaro.

ORDFÖRANDES ANSVAR
Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet, ser till att sty-

relsens beslut verkställs och har fortlöpande kontakter med 

verkställande direktören för att följa bolagets verksamhet och 

utveckling. Styrelsens ordförande ansvarar även för att övri-

ga styrelseledamöter får den information och det underlag 

som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

STYRELSENS ANSVAR
Styrelsen ansvarar för att bolaget följer aktiebolagslagen, 

reglerna för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden samt an-

dra förordningar och lagar, bolagsordningen och de interna 

styrinstrumenten. Vidare beslutar styrelsen om strategier och 

mål, interna styrinstrument samt andra större investeringar. 

Styrelsen ansvarar även för att löpande följa upp verksam-

heten, för att riktlinjer, organisation och ledning är ändamål-

senliga och för en god intern kontroll. Styrelsen ansvarar även 

för att utvärdera den operativa ledningen.

Styrelsen arbetar för att säkerställa en hög och jämn 

kvalitet i den finansiella rapporteringen. Det sker bland an-

nat genom instruktioner för den ekonomiska rapporteringen 

till styrelsen samt genom beaktande av rekommendationer 

eller förslag från revisorer. Årsredovisning och samtliga del-

årsrapporter behandlas och godkänns av styrelsen. Styrelsen 

har delegerat till bolagsledningen att säkerställa kvaliteten i 

finansiella presentationer och pressmeddelanden.

ERSÄTTNING TILL STYRELSENS LEDAMÖTER
Ersättning till Paynovas styrelse fastställs genom beslut på års-

stämman efter förslag från valberedningen. Ingen ersättning 

utgår för eventuellt arbete i styrelsekommittéer. För 2019 fast-

ställde årsstämman styrelsens ersättning till 640 KSEK, varav 

280 KSEK till styrelsens ordförande och 120 KSEK till vardera 

av övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Varken 

styrelsens ordförande eller övriga ledamöter har rätt till pen-

sionsersättning, avgångsvederlag eller bonus.

BOLAGSLEDNING
Bolagsledningen består av Paynovas verkställande direktör, 

CFO, CTO, produktutvecklingschef, försäljnings- och mark-

nadschef samt försäljningsansvarig. Verkställande direktören 

leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet 

med gällande lagar och förordningar, NGM:s avtal för note-

rade bolag, bolagsordningen samt styrelsens interna styrin-

strument. Verkställande direktören ansvarar vidare för att 

verksamheten utvecklas i enlighet med av styrelsen fastställ-

da mål och strategier. Verkställande direktören tar i samråd 

med styrelsens ordförande fram nödvändiga informations- 

och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena 

och motiverar förslag till beslut. För en närmare presentation 

av verkställande direktören och styrelseledamöter och bo-

lagsledningen hänvisas till sidan 68 i årsredovisningen och till 

bolagets webbplats.

EXTERNA REVISORER
De externa revisorerna granskar styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning av Paynova och att årsredovisningen 

upprättats enligt gällande regler. 

Bolagets revisor utses av årsstämman, på förslag av val-

beredningen. Vid bolagsstämman 2019 valdes KPMG till revi-

sorer med Magnus Ripa som huvudansvarig revisor för perio-

den till och med årsstämman 2020. 

Revisionen avrapporteras till aktieägarna i form av en revi-

sionsberättelse som utgör en rekommendation till aktieägar-

na inför beslutspunkterna på årsstämman om fastställande av 

koncernens resultat över totalresultat och finansiell ställning 

samt resultat- och balansräkning för moderbolaget, styrelsens 

förslag till resultatdisposition i moderbolaget samt ansvarsfrihet 

för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

Revisorns arbetsinsats omfattar bland annat granskning av 

balans- och resultaträkning samt kontroll att gällande lagar 

och förordningar, bolagsordningen samt att rekommendatio-

ner följs. Utöver det tillkommer uppgifter som uppföljningsar-

bete av intern kontroll och granskning av finansiell rapporte-

ring. Revisorn får löpande information från bolagsledningen 

och styrelsens ordförande. Revisorn har träffat styrelsen i 

samband med bokslutskommunikén för avrapportering av 

bokslutsgranskning, intern kontroll och bolagsledningens ope-

rativa arbete. Vidare har revisorn träffat styrelsen i samband 

med dennes översiktliga granskning av bolagets delårsrap-

portering per 30 september 2019. Revisorn har även träffat 

styrelsen utan ledningens närvaro. 

KPMG:s arvode har under året främst avsett revision och 

utgår enligt godkänd räkning. Under 2019 uppgick revisions-

arvodet i Paynova till 534 KSEK (750). Se not 8 för ytterligare 

detaljer rörande ersättning till revisorer.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA 
ANSTÄLLNINGSVILLKOR TILL STYRELSE- 
LEDAMÖTER OCH BOLAGSLEDNINGEN
Årsstämman antar årligen riktlinjer för ersättningar och andra 

anställningsvillkor för styrelseledamöter och bolagsledningen. 

Enligt dem ska Paynova erbjuda sådana ersättningsnivå-

er och anställningsvillkor som krävs för att kunna rekrytera 

och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet 

att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera kon-

cernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieä-

garnas intressen. Ersättningsformerna ska därför vara mark-

nadsmässiga, enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till 

koncernledningen kan bestå av en fast och en rörlig del. 

Den rörliga delen ska belöna tydligt målrelaterade förbätt-

ringar i enkla och transparenta konstruktioner samt ha ett 

förutbestämt tak. Se not 6 och 7 för ytterligare detaljer röran-

de riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolags-

ledningen. De riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2019 

följer enligt nedan:

FAST GRUNDLÖN
Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig 

och bestå av en kontant månadslön. Grundlönen omprövas 

som huvudregel en gång per år och beaktar den enskildes 

befattning och arbetsinsats. Grundlönen utgör basen för be-

räkning av den rörliga lönen.

RÖRLIG LÖN
Den rörliga ersättningen, som är kontant, baseras dels på 

koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa pa-

rametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 50 procent av 

grundlönen.

TJÄNSTEPENSION
Paynova tillämpar en avgiftsbestämd marknadsmässig pen-

sionsplan med individuella premier beroende på ålder och 

lönenivå. Pensionsplanen är anpassad så att premienivån 

ryms inom reglerna för skattemässiga avdrag (för närvaran-

de högst 25 procent av grundlönen). Pensionsåldern är 65 år. 

Rörlig lön är inte pensionsgrundande.

ÖVRIGA FÖRMÅNER OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmäs-

siga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjlig-

heter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Ömsesidig uppsäg-

ningstid om upp till sex månader gäller mellan bolaget och 

styrelseledamöter och bolagsledningen. Det finns inte några 

överenskommelser om avgångsvederlag. För detaljerad spe-

cifikation över ersättningar till styrelseledamöter och bolags-

ledningen hänvisas till not 6 och 7.

INCITAMENTSPROGRAM
Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak 

vara relaterade till aktiekursen och omfatta personer i ledan-

de ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan bland 

annat på bolagets resultat, ställning och tillväxt samt på att 

uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa 

ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och im-

plementeras på marknadsmässiga villkor.

Bolaget har för närvarande tre pågående incitamentspro-

gram. Ett riktat till ledningen i Paynova, ett till Paynovas grund-

are samt ett riktat till ledning och nyckelpersoner, se not 6 och  

7 för ytterligare detaljer.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 
FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGS-
HAVARE OCH STYRELSELEDAMÖTER
OMFATTNING
Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen för Paynova AB 

(publ) (”Paynova”) samt bolagets styrelseledamöter i den mån 

andra ersättningar än sådana som beslutats av årsstäm-

man utgår till styrelseledamöter. Med bolagsledning avses 

verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra 

personer i bolagsledningen. Med andra personer i bolagsled-

ningen avses personer som ingår i ledningsgruppen. 

Riktlinjerna är framåtblickande och ska tillämpas på er-

sättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan 

avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av 

årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte sådana ersätt-

ningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under an-

dra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för 

att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid 

dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska 

tillgodoses.

FRÄMJANDE AV BOLAGETS AFFÄRSSTRATEGI, 
LÅNGSIKTIGA INTRESSEN OCH HÅLLBARHET
Ett långsiktigt framgångsrikt och hållbart genomförande av 

bolagets affärsstrategi förutsätter att bolaget kan rekrytera 

och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att 

bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa rikt-

linjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas 

en konkurrenskraftig totalersättning.

Namn Funktion Invald Oberoende Avser period Närvaro

Anders Persson Ordförande 2015 Ja 2019-01-01–2019-12-31 24/24

Mats Holmfeldt Ledamot 2014 Ja 2019-01-01–2019-12-31 24/24

Bo Mattsson Ledamot 2017 Ja 2019-01-01–2019-12-31 22/24

Johan Åberg Ledamot 2017 Ja 2019-01-01–2019-12-31 24/24

Carola Lundell Ledamot 2017 Ja 2019-01-01–2019-04-03 6/6

PAYNOVA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PAYNOVA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Rörliga kontantersättningar som omfattas av dessa riktlin-

jer ska även de syfta till att främja bolagets affärsstrategi och 

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
FORMERNA AV ERSÄTTNING MED MERA
Paynova ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation 

som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare 

kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Paynova ska 

vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft 

och skälighet. Ersättningen till ledande befattningshavare ska 

kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och 

aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga 

förmåner. Om lokala förhållanden motiverar variationer i er-

sättningsprinciperna får sådana variationer förekomma.

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvar-

sområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årli-

gen. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 procent 

av den årliga fasta lönen för koncernledningen. Den rörliga 

kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta 

till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, 

inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig 

koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens 

långsiktiga utveckling. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning 

av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period 

om ett år. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbe-

stämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främ-

ja bolagets långsiktiga värdeskapande. När mätperioden för 

uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersätt-

ning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträck-

ning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen 

såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktö-

ren. Vad avser rörlig kontantersättning till övriga befattnings-

havare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. 

Finansiella mål ska bedömas baserat på den av bolaget se-

nast offentliggjorda finansiella informationen.

PENSION
För verkställande direktören och övriga ledande befattnings-

havare ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Pen-

sionspremierna för premiebestämd pension ska kunna uppgå 

till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen. Rörlig 

kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, 

sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska inte 

utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

KONTANT ERSÄTTNING
Ytterligare kontant ersättning kan utgå vid extraordinära 

omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrang-

emang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå 

antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, 

eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver 

personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning ska 

vara affärsmässigt motiverad, stå i proportion till individens 

fasta lön och inte utges mer än en gång per år och per individ. 

Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen. 

Därutöver kan årsstämman om så beslutas lämna erbju-
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dande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller 

aktiekursrelaterade ersättningar eller incitamentsprogram. 

Sådana långsiktiga incitamentsprogram beslutas av bolags-

stämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

KRITERIER FÖR UTDELNING AV RÖRLIG ERSÄTTNING 
MED MERA
Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda 

och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finan-

siella. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kortsiktig rörlig 

ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Kriteri-

erna kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller 

kvalitativa mål. Kriterierna för såväl kortsiktig som långsiktig 

rörlig ersättning ska vara utformade så att de främjar bolagets 

affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbar-

het, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstra-

tegin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetal-

ning av rörlig ersättning avslutats ska det fastställas i vilken 

utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för den 

bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen 

baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella 

informationen.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med 

de begränsningar som må följa därav helt eller delvis åter-

kräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER
Styrelseledamöters ersättning för arbete i Paynovas styrelse 

beslutas av bolagsstämman. Styrelseledamöter har enbart 

rätt att erhålla sådant arvode som beslutats om av bolags-

stämman. Eventuell ytterligare ersättning kan dock utgå för 

tjänster som styrelseledamöter tillhandahåller Paynova inom 

deras respektive expertisområden förutsatt utförd tjänst lig-

ger utanför vad som kan anses som sedvanligt uppdrag som 

styrelseledamöter. Sådan ersättning ska vara marknadsmäs-

sig och regleras i ett konsultavtal som godkänns av styrelsen.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättnings-

riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda 

beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, 

ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och 

ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens besluts-

underlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och 

de begränsningar som följer av dessa.

UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNING
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden för 

verkställande direktören och övriga ledande befattnings- 

havare vara högst tre till sex månader. Vid uppsägning från 

ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara 

högst sex månader. 

Därutöver kan för ledande befattningshavare ersättning 

för åtagande om konkurrensbegränsning komma att utgå vid 

anställningens upphörande i syfte att kompensera för even-

tuellt inkomstbortfall. För VD gäller att sådan ersättning för 

åtagande om konkurrensbegränsning endast ska utgå i den 

utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar 

rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska för övriga ledande  

befattningshavare utgöra skillnaden mellan den fasta  

kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen med avdrag 

för den eventuellt lägre inkomst som intjänas i ny verksam-

het, dock högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid  

tidpunkten för uppsägningen. Ersättningen ska utgå under 

den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller,  

vilket ska vara högst 6 månader efter anställningens upphö-

rande. I övrigt utgår inga avgångsvederlag.

BESLUTSPROCESS, FÖRÄNDRINGAR  
OCH AVVIKELSER, ETC.
BESLUTSPROCESSEN FÖR ATT FASTSTÄLLA,  
SE ÖVER OCH GENOMFÖRA RIKTLINJERNA
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart 

fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstäm-

man. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits 

av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera 

program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämp-

ningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshava-

re samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i 

bolaget. Styrelsen är oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i er-

sättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direk-

tören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de 

berörs av frågorna.

FRÅNGÅENDE AV RIKTLINJERNA
Styrelsen har rätt att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller del-

vis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett 

avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga 

intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bo-

lagets ekonomiska bärkraft. 

STYRELSENS RAPPORT OM  
INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING
Intern kontroll är viktigt för att säkerställa att beslutade mål 

och strategier ger önskat resultat, att lagar och regler följs 

samt att risken för oönskade händelser och fel i rapportering-

en minimeras. Nedan beskrivs hur den interna kontrollen över 

den finansiella rapporteringen är organiserad. 

Styrelsen ansvarar för bolagsstyrning och intern kontroll 

enligt aktiebolagslagen och Koden. Bolaget har etablerat ru-

tiner som syftar till att identifiera och hantera de risker som 

är förknippade med bolagets affärsverksamhet och styrelsen 

bistår ledningen med att identifiera och utvärdera affärsris-

kerna. Styrelsen utvärderar regelbundet ledningens rappor-

tering, inklusive rapporteringen av intern kontroll. Styrelsen 

anser att styrelserapporteringen fungerar väl och är ända-

målsenlig utifrån bolagets storlek.

KONTROLLMILJÖ
För att säkerställa intern kontroll och kvalitet på den finansiel-

la rapporteringen etableras interna policys, riktlinjer och ram-

verk. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och 

korrekt finansiell rapportering har delegerats till verkställande 

direktören. Verkställande direktören tillhandahåller månads-

vis rapporter till styrelsen som beskriver bolagets risker och 

möjligheter samt finansiella ställning. Verkställande direktören 

erhåller, utöver månadsrapporterna, styrelsens ordförande 

löpande informerad om verksamhetens utveckling. 

Paynova har ingen internrevisionsfunktion. Den interna 

kontrollen bedöms vara god och ändamålsenlig för en organi-

sation av Paynovas storlek, varför styrelsen inte bedömt att det 

föreligger något behov av en internrevisionsfunktion. Styrelsens 

kontroll av verksamheten består, utöver det som framkommer i 

detta avsnitt, av arbetet med revisionsutskottets uppgifter, ord-

förandens kontakt med verkställande direktör och ekonomi-

ansvarig i bolaget och styrelsens kontakt med revisorn under 

året. De främsta identifierade riskerna för verksamheten finns 

beskrivna på sidorna 22–23 i årsredovisningen.

KONTROLLAKTIVITETER
Paynova har utformat sin interna kontroll så att kontrollakti-

viteter genomförs rutinmässigt och på en övergripande nivå. 

Exempel på övergripande kontroller är löpande resultatana-

lys samt analys av nyckeltal. Formella avstämningar, attester 

och liknande kontroller är exempel på rutin- eller processori-

enterade kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka 

och korrigera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteterna har ut-

formats för att hantera de väsentliga riskerna avseende den 

finansiella rapporteringen.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Styrelsen får löpande ekonomisk rapportering och vid varje 

ordinarie styrelsesammanträde behandlas koncernens eko-

nomiska ställning. Bolagets revisor rapporterar personligen 

sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av 

den interna kontrollen årligen. All information som kan vara 

kurspåverkande meddelas marknaden via pressmeddelan-

de. Bolaget har säkerställt att informationen når marknaden 

samtidigt.
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