
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

administrerende direktør og andre ledende ansatte  

   
Erklæringen er i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og vil dekke administrerende direktør, samt 
finans-/viseadministrerendedirektør og konserndirektør for segmentet Ildfast. I 2016 var disse 
stillingene besatt av følgende personer: Christen Knudsen, Pål Feen Larsen og Niclas Sjöberg 01.09 - 
31.12 (Egil Friestad 01.01-31.08).  

Lønnsnivået for ledelsen skal gjenspeile ansvaret som er tillagt stillingene og samtidig være 
markedsmessig konkurransedyktig i de områdene man opererer, både med hensyn på segment og 
geografi. Når det gjelder fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette i 
inneværende år skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper. Hovedprinsippene som beskrevet 
over har også vært retningsgivende for lederlønns-fastsettelsen i 2016.  
 
Administrerende direktør, finans-/viseadministrerendedirektør og konserndirektør for segmentet 
Ildfast disponerer fri bil i sine stillinger. Ledelsen har dekket mobiltelefon og bredbånd til 
hjemmeadresse, samt personalforsikringer i samsvar med selskapets øvrige ansatte. Administrerende 
direktør har i tillegg dekket 2 aviser. Administrerende direktør, finans-/viseadministrerendedirektør 
og konserndirektør for segmentet Ildfast vil kunne motta bonus dersom styret med bakgrunn i 
oppnådde resultater finner det riktig.  
 
Finans-/viseadministrerendedirektør har en avtale om at 200 000 kroner av lønnen skal utbetales i 
aksjer. Oppgjør skjer årlig, med markedskursen på oppgjørstidspunktet. Ledelsen er tilknyttet 
bedriftens pensjonsforsikringsordninger. Administrerende direktør og finans-/viseadministrerende 
direktør er knyttet til innskuddsbasert løsning. Bedriften er tilknyttet AFP ordningen som gjelder 
administrerende direktør og finans-/viseadministrerendedirektør. I tillegg til dette har 
administrerende direktør en avtale som gir mulighet til fratreden fra fylte 60 år. Garantert total 
pensjon vil gradvis trappes opp jo lenger man sitter i stillingen. Administrerende direktør har en 
avtale som gir krav på 24 måneders etterlønn ved annen avslutning av arbeidsforholdet enn ordinær 
oppsigelse fra arbeidstaker. Finans-/viseadministrerendedirektør og konserndirektør for segment 
Ildfast har en avtale som gir krav på 12 måneders etterlønn ved annen avslutning av arbeidsforholdet 
enn ordinær oppsigelse fra arbeidstaker. 

 

 


