
Bilaga 2 – Information om ersättningar för anställda hos Collector under 
2015, enligt Finansinspektionens föreskrifter. 
 

Collectors policy för ersättningar fastställs av dess styrelse. Ersättningskommittén sammanträder årligen 

och är det organ inom Collector som har huvudansvaret för övervakningen av ersättning under 

räkenskapsåret. Ersättningspolicyn är tillämplig på alla anställda. Ersättning till den verkställande 

ledningen beslutas av styrelsen.  

För framtagandet av ersättningspolicyn har Collector anlitat PWC som extern konsult och stöd.  

Ersättning till personal och anställda utgår i form av fast och rörlig ersättning.  

Fast lön består av månadslön och dess storlek baseras på följande kriterier: arbetets svårighetsgrad; 

individens erfarenhet; ansvar; kompetens och arbetsinsats. Den fasta lönen revideras årligen.  

Rörlig ersättning baseras på tydliga och mätbara ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål 

och verksamhetsmål. Collector tillämpar följande modeller för rörlig ersättning: produktionsbonus som är 

kopplad till omsättning, ärendeingång eller liknande mått; säljbonus som baseras på nyförsäljning; 

diskretionär bonus. Collector kan vid behov sätta den rörliga ersättningen till noll.  

På individuell nivå baseras den rörliga ersättningen på kriterier såsom kundnöjdhet, servicegrad, intäkter 

och resultatmål. Syftet med den rörliga ersättningen är att rekrytera, och behålla kompetenta medarbetare 

samt att få medarbetare att arbeta mot ett för Collector-koncernen gemensamt långsiktigt mål. 

Collectors ersättningssystem är framtaget utifrån de risker som finns i koncernen. Det resultat som ligger 

till grund för rörlig ersättning till Collectors anställda justeras för både nuvarande och framtida risker. 

Företaget tar också hänsyn till faktiska kostnader för det kapital och den likviditet som verksamheten 

kräver. Kostnaderna för den totala ersättningen får enligt ersättningspolicyn inte innebära att kapitalkravet 

underskrids. 

Den rörliga ersättningen betalas endast ut eller övergår till den anställde till den del det är försvarbart med 

hänsyn till Collector-koncernens finansiella situation och motiverat enligt Collector-koncernen, den 

berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna 

falla bort helt av samma skäl. 

Ersättning till personal vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil (sk. 

Risktagare) beslutas på samma sätt som för personal som inte är Risktagare. Rörlig ersättning till Risktagare 

skjuts upp enligt följande. Utbetalning av minst 40 % rörlig ersättning (även diskretionära bonusar) till 

Risktagare skall, för det fall den rörliga ersättningen uppgår till minst 100 000 kr, skjutas upp i minst tre år 

innan den betalas ut eller – vad gäller aktiebaserade ersättningar – äganderätten utgår till berättigad 

mottagare. I den mån rörliga ersättningar utgår till Risktagare som får en särskilt hög rörlig ersättning, skall 

minst 60% av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år. Företaget får betala ut ersättning en gång 

om året pro rata över uppskjutandetiden. Tidigast får utbetalning ske ett år efter att den rörliga 

ersättningen beslutades. 

Inom Collector anses följande typer av personal har arbetsuppgifter som har en väsentlig inverkan på 

företagets riskprofil: Samtliga styrelseledamöter, Ledamöter i styrelsens kreditutskott, Verkställande 

direktör i Collector AB och Collector Credit AB, Verkställande direktör i Collector Norge AS, Verkställande 

direktör i Collector Finland OY, Chief Risk officer, Head of compliance, koncernkreditchef, CFO Sverige, 

Chefsjurist, Chef commerce, Chef Corporate. Vilka som ingår i denna grupp avgörs av de enligt Eu 604/2013 

art.3 p- 1 – 14 uppräknade kvalitativa kriterierna samt de enligt Eu 604/2013 art.4 uppräknade kvantitativa 

kriterierna. 



De kontrollfunktioner som Collector inrättat får ersättning på ett sätt som är oberoende av den verksamhet 

de kontrollerar. 

För att undvika att anställda uppmuntras till osunt risktagande, skall det, för sådan personal som omfattas 

av både fast och rörlig ersättning, finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Den 

fasta ersättningen skall således stå för en tillräckligt stor del av de anställdas totala ersättning, för att det 

skall vara möjligt att sätta ner den rörliga delen till noll kronor. Den rörliga ersättningen skall kunna sättas 

till noll kronor om det föreligger skäl för detta.  

All ersättning utbetalas kontant. Inom Collector-koncernen finns inga aktiebaserade incitamentsprogram. 
Garanterad rörlig ersättning får inte avtalas annat än i samband med nyanställning och då endast omfatta 

det första anställningsåret. 

 

 Segment Privat 
(234 anställda) 

Segment Företag 
(115 anställda) 

Total fast ersättning 
80 048 554 39 426 899 

Total rörlig ersättning 
3 472 673 1 710 421 

 

 Verkställande ledning  Risktagare  
Fast ersättning 9 804 000 (7 mottagare) 11 802 000 (15 mottagare) 
Rörlig ersättning 100 000 (1 mottagare) 100 000 (1 mottagare) 

- Kontant   
- Aktier   
- Aktieanknutna instrument   
- Övrigt    

Utestående uppskjuten ersättning    
- Varav intjänad    
- Varav icke intjänad    

Uppskjuten ersättning som under räkenskapsåret    
- Beviljats    
- Utbetalats   
- Justerats    

Avgångsvederlag   
- Under året beviljade   
- Under året utbetalda   
- Högsta belopp till enskild person   

Ersättningar i samband med nyanställning   
- Under året utbetalda   

Antalet enskilda personer som får en ersättning på 1 miljon 
EUR eller mer per räkenskapsår, för ersättning mellan 1 miljon 
EUR och 5 miljoner EUR fördelat på lönesteg om 500 000 EUR, 
och för ersättning på minst 5 miljoner EUR fördelat på 
lönesteg om 1 miljon EUR. 

  

Uppgifterna i denna tabell avseende medlemmarna i 
ledningsorganet. ENDAST FÖR BETYDANDE FÖRETAG 

  

 

 


