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AGSLEDNIINGEN
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ning
Policyn
I denna ersättningsp
policy avser ”bolagslednin
”
ngen” bolageets koncernch
hef och verksställande direktör
(Presideent och Chieff Executive Officer),
O
Chieff Operating Officer,
O
Chief Financial O
Officer samt anställda
a
på Vice P
President-nivå. Under 20
016 kommer bolagslednin
ngen att besttå av sju ledaande
befattnin
ngshavare.
Denna p
policy inbegriiper även erssättningar tilll styrelseledamöter för arbete som uttförs utanförr
styrelseu
uppdraget.
Policyn
ns mål
Lundin P
Petroleums målsättning
m
är att rekryteera, motivera
a och behålla
a högt kvalifiicerade ledan
nde
befattnin
ngshavare med
m förmåga att uppnå kooncernens mål samt att uppmuntra occh på lämplig
gt sätt
belöna p
prestationer som
s
höjer ak
ktieägarvärdeet. Koncerneen tillämpar således
s
denn
na ersättning
gspolicy
för att sääkerställa attt det finns en
n tydlig kopp
pling till affärrsstrategin, en
e samordnin
ng med aktie
eägarnas
intressen
n och gälland
de best practtice, i syfte attt tillförsäkra
a att bolagsle
edningen erh
håller skälig
ersättnin
ng för dess bidrag
b
till kon
ncernens resu
ultat.
Ersättn
ningskomm
mittén
Styrelsen
n i Lundin Petroleum harr inrättat erssättningskom
mmittén för att
a bland ann
nat administrrera
denna errsättningspo
olicy. Ersättn
ningskommitttén skall erh
hålla information om sam
mt förbereda
styrelsen
ns och årsstä
ämmans besllut i frågor avvseende ersä
ättningsprinc
ciper, ersättn
ningar och an
ndra
anställningsvillkor fö
ör bolagsledn
ningen. Kom
mmittén samm
manträder re
egelbundet ooch i dess upp
pgifter
gram för rörlliga ersättnin
ngar till bolag
gsledningen och tillämpn
ningen
ingår attt följa och utvvärdera prog
av dennaa ersättningsspolicy, samtt gällande erssättningsstru
ukturer och ersättningsni
e
ivåer i bolage
et.
Ersättniingskommittén kan rådfrråga externa eersättningsk
konsulter, dock skall ersätttningskomm
mittén
d inte föreliigger någon iintressekonfl
flikt i förhålla
ande till andrra uppdrag som
s
försäkraa sig om att det
sådana k
konsulter kan
n ha för bola
aget eller bolaagsledningen
n.
Ersättn
ningskomponenter
Ersättniingar till bola
agsledningen
n innehåller ffyra huvudko
omponenter::
a) grund
dlön;
b) årlig rrörlig lön;
c) långsiiktigt incitam
mentsprogram
m (long-term
m incentive plan);
p
och
d) övrigaa förmåner.
Grundllön
Grundlö
önen skall ba
aseras på marrknadsförhålllanden, skalll vara konku
urrenskraftigg och skall be
eakta
omfattniingen och an
nsvaret som är
ä förenat meed befattning
gen, liksom den
d ledande befattningsh
havarens
skickligh
het, erfarenh
het och presta
ationer. Grun
ndlönen liksom övriga ko
omponenter i den ledand
de
befattnin
ngshavarenss ersättning skall
s
ses överr årligen för att
a säkerställla att sådan eersättning förblir

konkurrenskraftig och marknadsmässig. Som en del av denna utvärdering företar
ersättningskommittén årliga ”benchmarking” jämförelser av bolagets ersättningspolicy och
förfaranden.
Årlig rörlig lön
Bolaget anser att årlig rörlig lön är en viktig del av den ledande befattningshavarens ersättningspaket
där anknutna resultatmål reflekterar de centrala drivkrafterna för värdeskapande och ökning av
aktieägarvärdet. Genom bolagets prestationsledningsprocess (Performance Management Process)
fastslår bolaget förutbestämda och mätbara kriterier för varje ledande befattningshavare i syfte att
främja bolagets långsiktiga värdeskapande för aktieägarna.
Den rörliga lönen skall under normala affärsförhållanden vara kopplad till ett förutbestämt kriterium,
vilket är att lönen skall ligga inom intervallet en till tolv månadslöner (om sådan utgår).
Ersättningskommittén kan dock rekommendera till styrelsen för godkännande en årlig rörlig lön som
ligger utanför detta intervall under förhållanden, eller i förhållande till prestationer, som
ersättningskommittén betraktar som exceptionella.
Kostnaden för årlig rörlig lön för 2016 beräknas variera mellan ingen utbetalning vid miniminivån och
23,0 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) vid maximinivån, baserat på bolagsledningens
nuvarande sammansättning.
Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan)
Bolaget anser att det är lämpligt att strukturera sina långsiktiga incitamentsprogram (long-term
incentive plans (LTIP)) på ett sätt som förenar incitament för bolagsledningen med
aktieägarintressen. Ersättning som är kopplad till aktiekursen leder till större personligt engagemang
för bolaget. Därför anser styrelsen att bolagets LTIP för bolagsledningen skall vara kopplad till
bolagets aktiekurs.
Information avseende de väsentliga villkoren i 2016 års föreslagna LTIP för bolagsledningen, som
följer samma principer som det LTIP som godkändes av årsstämmorna 2014 och 2015, finns
tillgänglig som en del av handlingarna inför årsstämman på www.lundin-petroleum.com.
Kostnaden för 2016 års föreslagna LTIP vid tilldelning beräknas variera mellan ingen kostnad vid
miniminivån och 52,7 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) vid maximinivån, baserat på
bolagsledningens nuvarande sammansättning.
Övriga förmåner
Övriga förmåner skall vara marknadsmässiga och skall underlätta för de ledande befattningshavarna
att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner inkluderar lagstadgade pensionsförmåner som
innehåller en definierad avsättningsplan med premier baserade på hela grundlönen. Relationen
mellan pensionsavsättningarna och grundlönen är beroende av den ledande befattningshavarens
ålder.
Avgångsvederlag
En ömsesidig uppsägningstid av mellan en och tolv månader gäller mellan bolaget och ledande
befattningshavare och är betingad av den anställdes anställningstid i bolaget. Därutöver finns
bestämmelser om avgångsvederlag i anställningsavtalen för ledande befattningshavare som innebär
ersättning, uppgående till högst två års grundlön, för det fall anställningen upphör på grund av
väsentlig ägarförändring i bolaget. Styrelsen är vidare bemyndigad att i enskilda fall godkänna
avgångsvederlag utöver uppsägningstiden och avgångsvederlag till följd av en väsentlig
ägarförändring, om anställningen sägs upp av bolaget utan saklig grund, eller under andra
omständigheter enligt styrelsens bedömning. Sådana avgångsvederlag kan leda till utbetalning om
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högst ett års grundlön; inga andra förmåner skall ingå. Det sammanlagda avgångsvederlaget (dvs. för
uppsägningstid och avgångsvederlag) skall vara begränsat till högst två års grundlön.

Ersättningar till styrelseledamöter
Utöver av årsstämman beslutat arvode för styrelseuppdrag ska ersättningar i enlighet med rådande
marknadsförhållanden kunna utgå till styrelseledamöter för arbete som utförs utanför
styrelseuppdraget.
Bemyndigande för styrelsen
Styrelsen är bemyndigad att i enlighet med 8 kap. 53 § aktiebolagslagen frångå ersättningspolicyn om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Utestående ersättningar
Tidigare beslutade ersättningar till bolagsledningen som inte har förfallit till betalning innefattar
tilldelningar enligt bolagets tidigare LTIP program och omfattar 13,464 units tilldelade enligt 2013 års
unit bonus program, 212,308 LTIP Awards under 2014 års prestationsbaserade incitamentsprogram
och 303,883 LTIP Awards under 2015 års prestationsbaserade incitamentsprogram. Ytterligare
information on dessa program finns i not 24 i bolagets årsredovisning.
Tillåtna avvikelser från 2015 års ersättningspolicy
2015 års ersättningspolicy bemyndigar styrelsen att frångå policyn om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det. 2015 års ersättningspolicy innefattade ej ersättningar till styrelseledamöter för
arbete som utförs utanför styrelseuppdraget och för att möjliggöra sådana utbetalningar, enades
styrelsen om två avvikelser för konsultarvoden till två styrelseledamöter, varav en är bolagets tidigare
verkställande direktör. Styrelsen bedömde att särskilda skäl motiverade dessa avvikelser då bolaget
därigenom kan dra nytta av dessa ledamöters erfarenhet och expertis för särskilda projekt och
uppdrag. Ytterligare information om dessa avvikelser finns i not 24 i bolagets årsredovisning.
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