Ersättningsprinciper
Tellus Fonder AB (Bolaget) bedriver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om
värdepappersfonder. Bolagets styrelse har fastställt en ersättningspolicy som
beskriver Bolagets system för ersättningar till anställda. Nedan lämnas en
sammanfattning av innehållet i ersättningspolicyn.
Bolagets ersättningsmodell är utformad i syfte att minimera risken för intressekonflikter och därmed skapa förutsättningar för att Bolaget ska kunna uppfylla
sina skyldigheter att agera i fondandelsägarnas bästa intresse. De löner och andra
förmåner som ges till anställda ska fastställas utifrån såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier.
Löner och andra förmåner till anställda ska anpassas till Bolagets intjäningsförmåga och den anställdes kompetens och erfarenhet. Möjlighet till rörlig ersättning
finns förutsatt att Bolaget gör ett positivt resultat och att den anställde är anställd
vid utbetalningstillfället. Därutöver ska den anställde på ett positivt sätt ha bidragit till att Bolaget långsiktigt utvecklas positivt.
Bolaget har beslutat att den rörliga ersättningen inte får överstiga den fasta ersättningen. Undantag från denna regel kan dock beslutas av styrelsen. Bolaget
beviljar inte diskretionära pensionsförmåner som en del av en anställds rörliga
ersättning.
Styrelsen fattar beslut om fast och rörlig ersättning till VD och riskansvarig medan
VD beslutar om ersättning till övriga anställda.
Om rörlig ersättning betalas ut till någon anställd ska minst 40 procent av den
rörliga ersättningen skjutas upp under tre år och betalas ut en gång per år med
en tredjedel per år. Hälften av den rörliga ersättningen ska betalas ut i form av
andelar i en eller flera av de fonder som Bolaget förvaltar.
Uppskjuten rörlig ersättning får endast betalas ut om det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation. Den uppskjutna ersättningen kan således
helt eller delvis falla bort.
Riskfunktionen granskar årligen om Bolagets ersättningssystem överensstämmer
med ersättningspolicyn.
En papperskopia av denna sammanfattning kan kostnadsfritt erhållas på begäran.
Kontakta gärna Bolaget via e-post på adressen info@tellusfonder.se
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