Övriga uppgifter om ersättningar
Detta är en komplettering till ersättningsrapport för bolagets organ som ingår i
Värdepappersmarknadsföreningens r.f. nya förvaltningskod som trädde i kraft den
1.1.2020.
Uppgifter om ersättning till verkställande direktören
Saga Furs Oyj:s verkställande direktörs grundlön samt naturaförmåner i form av biloch telefonförmån är totalt 208 000 euro årligen. Verkställande direktören omfattas
av ett kortsiktigt incitamentprogram vars indikatorer är företagets lönsamhet,
kostnadseffektivitet samt försäljningsresultat för räv- och finnsjubbskinn. Totalt kan
bonus uppgå till en summa som motsvarar ca 3 månadslöner. Intjäningsperioden är
räkenskapsperioden, och ingen bindningsperiod tillämpas.
Verkställande direktörens arbetsförhållande är tidsbundet till den 6.5.2022, och i fall
av uppsägning är han berättigad till en ersättning motsvarande 6 månaders lön om
uppsägningen sker före den 6.5.2022.
Ersättning till den övriga ledningen
Ärenden som rör utnämning, utvärdering, löner, arvoden eller förmåner till Saga Furs
Oyj:s verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant förbereds av
styrelsens ordförande och vice ordförande, varefter ärendet föreläggs styrelsen för
behandling. Saga Furs Oyj:s verkställande direktör beslutar om löner, ersättningar
eller arvoden och förmåner till den övriga ledningsgruppen, förutom för verkställande
direktörens suppleant, med undantag för det kortsiktiga incitamentprogrammet där
beslut fattas av bolagets styrelse.
De kriterier som används som grund för ersättningen och maximala förmånsbelopp
är samma som för verkställande direktören. Ledningsgruppens intjäningsperiod är
räkenskapsperioden och ingen bindningsperiod tillämpas.
Medlemmarna i ledningsgruppen omfattas av den normala lagstadgade
uppsägningstiden. Endast verkställande direktörens suppleant är berättigad till
avgångsvederlag som motsvarar 6 månadslöner.
Ledningsgruppen, med undantag för verkställande direktörns suppleant, har
möjlighet till en avgiftsbaserad tilläggspensionsförsäkring och alla dess finska
medlemmar har utnyttjat denna. Verkställande direktörens suppleant omfattas av en
förmånsbaserad tilläggspensionsförsäkring.
Under räkenskapsperioden 2019/2020 har den övriga ledningen erhållit löner,
arvoden och naturaförmåner till ett värde av totalt 1 040 008 euro, i vilken summa
även ingår avgångsvederlag. I nämnda belopp ingår rörliga arvoden såsom
finansiella ersättningar på basen av kort- och långsiktiga incitamentprogram till ett
belopp om 183 565 euro. Förutom nämnda summa har i tilläggspensionspremier
erlagts 108 969 euro för förmånsbaserade försäkringar och 30 774 euro för
avgiftsbaserade försäkringar.

