
 
 
Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare 2010 
 
Ersättningsutskottet inom styrelsen för Micronic Mydata AB (publ) består av styrelsens ordförande 
Rune Glavare, tillika utskottets ordförande, samt Lena Treschow Torell och Åke Svensson. 
Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga 
ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får 
härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av 
resultatet av denna utvärdering. 
 
Ersättningsutskottet och styrelsen har under 2010 följt och utvärderat bolagets program för rörlig 
ersättning, aktierelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare samt riktlinjerna för 
ersättning till ledande befattningshavare. På styrelsemötet den 12 januari 2011 och den 25 februari 
2011 har utfall av 2010 års program för rörlig lön genomgåtts. Härvid har konstaterats att programmet 
har varit ändamålsenligt och att detta tillsammans med rörlig ersättning som ledande befattnings-
havare erhållit under 2010 varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna.  
 
Årsstämman i dåvarande Micronic Laser Systems AB, år 2007, beslöt att införa ett personaloptions-
program. Programmet förfaller i mars 2012. Syftet med programmet är att ge möjlighet till anställda att 
bli delägare i bolaget och därmed understryka intresset bland anställda för bolagets verksamhet och 
därmed stimulera företagslojalitet samt ge incitament till att behålla/rekrytera nyckelpersoner. Lösen-
kursen i programmet överstiger idag väsentligt dagens aktiekurs. I och med förvärvet av Mydata 
Automation AB (år 2009) har sammansättningen av ledande befattningshavare förändrats så mycket 
att av totalt sju personer innehar endast fyra personaloptioner. Styrelsen bedömer därför idag att 
personaloptionsprogrammet ej helt uppfyller vad som avsågs när beslutet om införandet togs.  
 
Styrelsen bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har 
varit korrekt. 
 
Styrelsen har genom ersättningsutskottet följt och utvärderat ersättningsstrukturer och ersättnings-
nivåer för ledande befattningshavare i bolaget och funnit att dessa är marknadsmässiga och väl 
avvägda. 
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