
Ersättningsrapport 2021
Introduktion

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur EQT AB:s riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, som antogs av årsstämman 2020 respektive 2021, har tillämpats under
2021. Rapporten innehåller även detaljer avseende ersättningen till EQT AB:s verkställande
direktör och vice verkställande direktör samt arvoden till styrelseledamöter som inte beslutades
av årsstämman 2021. Därutöver innehåller rapporten en sammanfattning av EQT AB:s
utestående aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram, EQT:s Aktieprogram. Rapporten har
upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Regler om
ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Information som krävs enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen finns i not 7 på sidorna
115-120 i EQT AB:s årsredovisning för 2021.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på
sidorna 164-165 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode som har beslutats av årsstämman omfattas inte av denna rapport. Sådant
arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 117 i årsredovisningen
för 2021.

Nyckelutveckling under 2021

EQT:s övergripande resultat under 2021

Verkställande direktören sammanfattar EQT AB:s övergripande resultat i sin redogörelse på
sidorna 8-9 i årsredovisningen för 2021.

Översikt över tillämpningen av ersättningsriktlinjerna 2021

Enligt EQT AB:s ersättningsriktlinjer ska ersättningen till ledande befattningshavare vara
marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: ersättning, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningsriktlinjerna, antagna av årsstämman 2021,
finns på sidorna 115-116 i årsredovisningen för 2021. Revisionsberättelsen som berör huruvida
EQT AB följt riktlinjerna finns på EQT AB:s webbplats, www.eqtgroup.com.

Under 2021 tillämpade EQT AB ersättningsriktlinjerna vid fastställande av ersättningsutfallet för
ledande befattningshavare och det fanns inga avvikelser från riktlinjerna. Fast ersättning
granskades och bedömdes vara konkurrenskraftig och reflektera ansvar. Majoriteten av de
ledande befattningshavarna får inte rörlig ersättning till följd av att deras ägarandel i EQT AB
överstiger 1,5 procent. För de ledande befattningshavarna som får rörlig ersättning var utfallet
för 2021 i linje med EQT AB:s bedömning, affärsområde och individuella resultat i förhållande
till de mål som sattes i början av året.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna beslutade årsstämman 2019 att
införa incitamentsprogrammet ”EQT:s Aktieprogram” och årsstämman 2021 beslutade om
ersättning till styrelsen.



Total ersättning till verkställande direktören och vice verkställande
direktören (euro)

I nedan tabell redovisas den totala ersättningen till EQT AB:s verkställande direktör och vice
verkställande direktör under 2021.

Befattningshavares
namn, (position)

1

Fast ersättning

2

Rörlig ersättning 3 4 5 6

Räkenskapsår Grundlön Andra
förmåner Ettårig Flerårig Extraordinära

poster
Pensions-k
ostnad

Total ersättning Andel fast resp
rörlig ersättning

Christian Sinding
(verkställande direktör

2021 526 312 11 984 34 828 573 123 100 / 0

Caspar Callerström
(vice verkställande

direktör)

2021 311 267 1 774 61 475 374 516 100 / 0

Arvode till styrelseledamöter som inte beslutades av årsstämman 2021

I enlighet med ett konsultavtal mellan EQT AB och Edith Cooper tillhandahåller Edith Cooper
konsulttjänster i egenskap av senior rådgivare för att understödja EQT:s administration av
EQT-nätverket. Edith Cooper är berättigad till en årlig fast ersättning om 35 000 euro för
tillhandahållandet av dessa konsulttjänster. Ersättningen om 35 000 euro för 2021 kommer att
betalas ut 2022.

I enlighet med ett konsultavtal mellan EQT AB och Westchel Ltd, ett bolag som kontrolleras
och representeras av Gordon Orr, tillhandahåller Westchel Ltd konsulttjänster i egenskap av
senior rådgivare för att understödja (i) EQT:s administration av EQT-nätverket (det
”Ursprungliga Uppdraget”) och (ii) APAC:s rådgivnings-team (”APAC-uppdraget”). Westchel Ltd
är berättigat till en årlig fast ersättning om 35 000 euro för det Ursprungliga Uppdraget och ett
konsultarvode om 2 500 euro per dag (totalt 15 dagar under 2020, dvs. 37 500 euro under
2020) för APAC-uppdraget. Avtalet för APAC-uppdraget ingicks för en tidsbegränsad period
från 1 juni 2020 till 31 december 2020 och avtalet var begränsat till en total ersättning om 37
500 euro, varav 25 000 euro fakturerades under 2020 och resterande 12 500 euro
fakturerades under 2021. APAC-uppdraget har avslutats.

I enlighet med ett konsultavtal mellan EQT AB och Individual Softcare BV, ett bolag som
kontrolleras och representeras av Nicola Kimm, tillhandahåller Individual Softcare BV
konsulttjänster. Individual Softcare BV är berättigat till ett konsultarvode om 2 500 euro per dag
för konsultarbete. Under 2021 betalades totalt 4 375 euro ut. Avtalet har avslutats.

Sedan 1 januari 2019 har Conni Jonsson varit anställd till 25 procent, enligt ett deltidsavtal i
EQT AB:s dotterbolag EQT Partners AB. Anställningen hänför sig enbart till Conni Jonssons
arbete i investeringskommittéer. Ersättningen kopplat till anställningen uppgick under 2021 till
969 000 kronor. Vidare har Conni Jonsson en förmånsbestämd pension som tryggas genom en
pensionsstiftelse. Den förmånsbestämda planen består dels av ett garantibelopp
motsvararande det samlade värdet på historiska avsättningar, dels av ett rörligt belopp
motsvarande verkligt värde på stiftelsens nettotillgångar utöver garantibeloppet. EQT Partners
AB har under 2021 betalat 8 775 000 kronor i pension till Conni Jonsson. I samband med
betalningen från EQT Partners AB till Conni Jonsson fakturerade EQT Partners AB
motsvarande belopp till pensionsstiftelsen. Utbetalningen av pensionen är således
kostnadsneutral för EQT Partners AB.



Aktiebaserad ersättning

EQT:s Aktieprogram

Ett incitamentsprogram, EQT:s Aktieprogram, har implementerats i EQT AB-koncernen.
Programmet inkluderar personer i Executive Committee i EQT AB (per detta datum omfattas
dock varken verkställande direktören eller vice verkställande direktören). De prestationskriterier
som används för att bedöma utfallet av programmet är tydligt kopplade till EQT AB-koncernens
affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktigt värdeskapande för dess
aktieägare. Prestationskriterierna består av finansiella mål, bland annat omsättningstillväxt och
EBITDA och utöver detta även allmän konkurrenskraft samt huruvida individen möter eller
överträffar EQT AB:s högt ställda förväntningar på värdeskapande till EQT-plattformen.
Deltagarna investerar ett rörligt belopp (finansierat av EQT) i C-aktier efter ett prestationsår,
varpå en ungefärlig treårig innehavsperiod följer. För ytterligare information om EQT:s
Aktieprogram, inklusive kriterierna som utfallet beror på, se sidan 99 i årsredovisningen för
2021.

Efterlevnad av ersättningsriktlinjerna och tillämpning av prestationskriterier

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av EQT AB:s affärsstrategi och skyddet av
dess långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, är att EQT AB har möjlighet att rekrytera och
bibehålla talanger i världsklass för varje enskild position. Därav är det nödvändigt att EQT AB
erbjuder konkurrenskraftig ersättning. EQT AB:s ersättningsriktlinjer möjliggör för EQT AB att
erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig kompensation.

Total ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2021 har
följt EQT AB:s tillämpliga ersättningsriktlinjer. Verkställande direktören och vice verkställande
direktören har inte omfattats av EQT:s bonusprogram, det vill säga rörlig kontantersättning, och
inte heller EQT:s Aktieprogram, eftersom de äger mer än 1,5 procent av aktierna i EQT AB,
vilket innebär att de exkluderas från att delta i dessa program i enlighet med EQT AB:s
ersättningsriktlinjer. De får därför ingen ersättning som är baserad på prestationsvillkor.
Bedömningen är att det på grund av det omfattande ägandet i EQT AB redan finns en stark
koppling till långsiktigt värdeskapande som säkerställer att intressena för EQT:s
fondinvesterare i EQT-fonderna, EQT AB:s aktieägare samt EQT:s långsiktiga strategi
överensstämmer.

Avvikelser och avsteg från ersättningsriktlinjerna och från
beslutsprocessen som ska tillämpas för att fastställa ersättningen

Under 2021 har EQT AB inte avvikit från beslutsprocessen som ska tillämpas för att fastställa
ersättningsriktlinjerna eller avvikit från ersättningsriktlinjerna.



Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets
resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste tre rapporterade
räkenskapsåren

Årlig förändring 2021 2020 2019

Ersättning till ledande befattningshavare (euro)

Christian Sinding, verkställande direktör
sedan 2019

573 123
(-0,3 %)

574 631
(+1 %)

570 597

Caspar Callerström, vice verkställande
direktör*

374 516
(+4 %)

359 331
(+1 %)

357 040

EQT AB:s resultat (MEUR)

Justerade totala intäkter 1 623
(+113 %)

762**
(+26 %)

606

Justerad EBITDA 1 100
(+186 %)

385**
(+51 %)

275

Genomsnittlig ersättning i euro för heltidsanställda

Samtliga anställda i EQT AB
(exklusive verkställande direktör och vice
verkställande direktör)

174 897
(-3 %)

179 882
(-6 %)

191 323

* Caspar Callerström har endast arbetat en del av året 2020. Hans ersättning redovisas som motsvarande en heltidstjänst för att möjliggöra
jämförelse. Ersättningen för 2021 inkluderar semesterersättning medan ersättningen för 2020 och 2019 inte inkluderar semesterersättning.
** Exklusive affärssegmentet Credit.




