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ICA Bankens ersättningspolicy 

ICA Banken AB:s (”ICA Banken” eller ”Bolaget”) styrelse har antagit en policy för 

ersättningar och förmåner för anställda hos ICA Banken i enlighet med Finansinspektionens 

föreskrifter. Av denna framgår grundläggande principer för betalning av fast och rörlig 

ersättning.  

 

Allmänt om ersättning inom ICA Banken  

Målsättningen med ICA Bankens ersättningspolicy är att erbjuda marknadsmässig ersättning, 

baserad på individuell prestation och differentierad. All ersättningar ska vara rimliga, icke 

diskriminerande och anpassade till nationell lag, gällande kollektivavtal och övrig praxis på 

marknaden. ICA Banken följer ICA Gruppens styrningsmodell för att sätta lön och villkor.  

Förmåner på ICA Banken är kopplade till befattning och andra förutsättningar.. Samtliga 

ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil och sjukvårdsförsäkring. 

Samtliga anställda som inte har annan bonusplan omfattas av ICA-Gruppens Resultatpremie. 

Resultatpremien är kopplad till huruvida rörelseresultatet (EBIT) överstiger det sammanlagda 

budgetmålet för ICA Sverige AB. Resultatpremien kan uppgå till ett maxbelopp om 10.000 

kronor.  

De grundläggande principerna för ersättning inom ICA Banken är att: 

 Verka för att det finns en samsyn mellan medarbetare och företag vad gäller det 

långsiktiga perspektivet på verksamheten 

 Säkerställa att medarbetarna inom ICA Bankens olika verksamheter erhåller en 

ersättning som är marknadsmässig och differentierad. 

 Erbjuda en lönesättning baserad på uppnådda resultat, arbetsuppgifter, kompetens, 

erfarenhet och befattning, vilket innebär att den är neutral i förhållande till kön, etnisk 

bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning med mera.  

ICA Bankens styrelse ansvarar för att årligen besluta om ersättningspolicyn och den 

riskanalys som ligger till underlag för ersättningspolicyn. Banken har även en oberoende 

riskkontrollfunktion som har till uppgift att bedöma, granska och följa upp att Bankens 

ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn. Banken har i sin analys gjort en 

bedömning av de risker som ersättningssystemet skulle kunna medföra med beaktande av 

befogenheter, struktur och grunderna för fastställande av ersättningen. Analysen visar att 

Bankens ersättningssystem inte har någon ytterligare påverkan på dessa riskkategorier. 

 

Ersättningsstruktur 2013 

Fast lön 

För anställda inom ICA Banken görs en revision årligen. ICA Bankens ledningsgrupp 

revideras enligt ICA Gruppensriktlinjer. Revideringen tar hänsyn till medarbetarnas 

prestation, löneutvecklingen på marknaden samt eventuellt utökat ansvar i befintlig 

befattning.  
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Rörlig ersättning 

Koncernens bonusprogram (ettåriga) 2013 riktas till ICA Bankens ledningsgrupp 

(Bankledning). Programmet består av både kvantitativa (finansiella) och kvalitativa 

(individuella) mål. Maxbonus är mellan 10% och 25% av årslön. Individuella avtal reglerar 

den ersättning som utgår för 2013. Ersättningen beslutas med utgångspunkt i koncernens 

rörelseresultat, bankens rörelseresultat, kreditförluster, avkastning på eget kapital, 

kostnads/intäktsförhållande samt individuella mål. 

Intjänad bonus hanteras i enlighet med Finansinspektionen föreskrifter FFFS 2011:1 

innebärande att om ersättningen under ett år överstiger 100 000 kr innehålls 60 % i 3 år för 

Bankens ledningsgrupp med undantag för CEO där 60 % av ersättningen innehålls i 5 år. 

Uppskjuten ersättning utbetalas en gång per år jämt fördelad över den tid som ersättningen 

skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen görs ett år efter det att den rörliga 

ersättningen beslutades.  

 

Koncernens bonusprogram (treårsprogram) 2013 riktas till merparten inom ICA Bankens 

ledningsgrupp (Bankledning). Treårsprogrammet baseras på uppfyllelse av finansiella mål för 

koncernen och även en jämförelse med en jämförelsegrupp bestående av de största 

retailföretagen i Europa. Utbetalning görs efter avslutat program, efter 3 år, förutsatt att 

personen fortfarande är anställd i ICA Banken i slutet av år 3. Maxbonus är mellan 5 % och 

15 % av årslön. Individuella avtal reglerar den ersättning som avser treårsprogrammet. 

Koncernens bonusprogram (treårsprogram) omfattas inte av Finansinspektionens föreskrifter 

FFFS 2011:1. 

 

Avgångsvederlag och övriga förmåner 

Uppsägningstid från Bankens sida är högst 12 månader. Konkurrensklausul gäller under den 

period som uppsägningslön utbetalas. Avgångsvederlag saknas. 

Ledande befattningshavare omfattas av egen uppsägningstid om 3 till 6 månader.  

Avvikelse från ovan uppsägningstid kan noteras avseende VD villkor. Som baseras på särskilt 

pensionsavtal. Vid uppsägning efter fyllda 60 år konverteras uppsägningslön till den förmån 

som gäller enligt avtal med rätt till pensionsavgång vid 62 års ålder.  

VDs pensionsålder är 65 år, utifrån vilket löpande pensionsavsättningar görs. VD har dock 

enligt särskilt avtal rätt att gå i pension vid 62 års ålder med förmåner som om han hade 

arbetat fram till 65 års ålder. Avsättning görs i räkenskaperna för denna bedömda kostnad. 

 

Ersättningsutfall 2013 

För räkenskapsåret 2013 uppgår totalbeloppet för kostnadsförda ersättningar avseende 

samtliga anställda inom ICA Banken till 143 259 kSEK. Antal anställda som under året 

erhållit fast ersättning uppgår till 316 (medelantal anställda). Av dessa har 8 anställda erhållit 

rörlig ersättning. Innehållen rörlig ersättning (enligt Finansinspektionens föreskrifter) har 

utbetalas till 1 f.d anställd i bankens ledningsgrupp.  

 

Fördelningen har sett ut på följande sätt: 

Fast ersättning  143 259 kSEK 

Rörlig ersättning      5 199 kSEK 
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Kostnadsförda totalbelopp per personalkategori: 

Verkställande ledning (8 st): 

Fast ersättning (8 st)   12 642 kSEK 

Rörlig ersättning (8 st)     5 199 kSEK 

Övriga anställda som påverkar företagets risknivå (26 st): 

Fast ersättning (26 st)    19 765 kSEK 

 

Uppgift per affärsområde redovisas ej för att undvika att utelämna enskilda personers 

ekonomiska förhållanden. 

 

All rörliga ersättning avser kontant ersättning. 

Under 2013 har ICA Banken inte utbetalt något avgångsvederlag till någon person i ledande 

befattning eller någon anställd som påverkar Bankens risknivå. 

 


