
Avtalsparter ___________________________________________  (nedan företaget)

___________________________________________  (nedan verkställande direktören)

Tillträdande och Verkställande direktören leder och övervakar företagets affärsverksamhet och sköter företagets löpande
förvaltning enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen och de direktiv som företagets styrelse ger.

Befattningen enligt VD-avtalet tillträds ______, från och med vilket datum detta avtal tillämpas.

❏ Avtalsförhållandet gäller tills vidare
❏ Avtalsförhållandet gäller för viss tid till _______________

Bisysslor För bisysslor utanför företaget skall erhållas styrelsens eller styrelseordförandens samtycke.

Arbetstid Om arbetstid har avtalats följande:

Lön Lönen är ______ euro per månad och den betalas månatligen före den _____ på det bankkonto som
verkställande direktören uppger.

Personlig lönejustering sker årligen i samband med bokslutet.

Dessutom justeras lönen med minst samma allmänna löneförhöjningsprocent som tillämpas vid löne-
justeringar av högre tjänstemän.

Naturaförmåner ❏ Bilförmån

❏ Telefonförmån

❏ Bostadsförmån

❏ Annat

Bonus, Till verkställande direktören betalas en årlig bonus inom en  månad från det att företagets bokslut har
fastsällts vid bolagsstämman.

Bonus/resultatpremie fastställs enligt följande: bilaga

Då avtalet upphör utbetalas omedelbart efter att bokslutet har fastställts den del av bonus/årspremie-
beloppet som motsvarar verkställande direktörens anställningstid i hela månader under ifrågavarande
räkenskapsår. Beträffande övriga vinstpremier tillämpas de regler som följs av företaget.

Optioner Företaget och verkställande direktören har kommit överens om följande gällande optioner bilaga

Pensionsförmåner Företaget bekostar för verkställande direktören utöver pensionen enligt lagen om pension för arbetsta-
gare en individuell tilläggspensionsförsäkring hos ______________________ .
Verkställande direktören har rätt att gå i pension efter att ha fyllt _______ år.

Om tilläggspensionens villkor avtalas skriftligen separat mellan pensionsförsäkringsbolaget, företaget
och verkställande direktören. När direktörsavtalsförhållandet upphör får verkställande direktören ett s.k.
fribrev på sin pension.

Försäkringar Företaget bekostar en livförsäkring på ______ euro enlig de villkor som nämns i försäkringsbrevet och en
fritidsolycksförsäkring utöver den normala olycksfallsförsäkringen samt en reseförsäkring.

Övriga försäkringar Ansvarsförsäkring
(Om villkoren avtalas separat genom försäkringsavtal mellan pensionsförsäkringsbolaget och företaget).

resultatpremie m.m.
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befattningsbeskrivning



Rätt till semester På verkställande direktören tillämpas semesterlagen, dock så att verkställande direktören utöver
semestern enligt lagen årligen har rätt till _______ veckas/veckors extra semester med lön.

Under den första semesterperioden _________ beviljas ________ vardagar sommarsemester med lön och
________ vardagar vintersemester med lön.

Verkställande direktören har rätt att bestämma tidpunkten för semestern och att dela upp semestern
enligt eget val i den mån detta inte medför kännbar olägenhet för företagets verksamhet.

Till verkställande direktören betalas i samband med semesterlönen semesterpenning som utgör 50
procent av penninglönen för semestertiden. Semesterlönen och semesterpenningen betalas även i
det fall att verkställande direktören inte kan ha semester.

Lön under sjukdomstid Verkställande direktören har rätt till _______ månaders lön under frånvaro på grund av sjukdom /
fastställs enligt företagets praxis.

Resor Till verkställande direktören betalas rese- och hotellkostnader enligt faktura.  För arbetsresor betalas
dagtraktamente och kilometerersättningar enligt de skattefria maximibelopp som har fastställts av
skattestyrelsen.

Representation Beträffande representationskostnader har avtalats följande:

Sekretess Verkställande direktören får inte medan han arbetar utnyttja eller för någon annan avslöja affärs- eller
yrkeshemligheter som företaget eller dess dotterbolag anförtrott honom eller som annars kommit till
hans kännedom.
Sekretessplikten gäller i _____ månader efter att avtalet har upphört att gälla.

Konkurrens- Verkställande direktören förbinder sig att under _____ månader efter att detta avtal upphört att gälla
inte ta anställning hos en konkurrent, inte starta ett konkurrerande företag och förvärva delägarskap i
ett företag som på grund av sin verksamhet eller bransch kan betraktas som konkurrent/... får inte
utan samtycke från företagets styrelse...

Verkställande direktören förbinder sig att inte rekrytera företagets anställda under ____ månader från
det att hans avtalsförhållande upphört.

Konkurrensbegränsningen/rekryteringsförbudet tillämpas inte om företaget säger upp avtalet. Då
avtalet upphört att vara i kraft skall verkställande direktören mot kvittering returnera till företaget all
den egendom som han har fått av det.

Uppfinningar/ På uppfinningar som verkställande direktören gjort tillämpas lagen om rätt till arbetstagares uppfin-
ningar. Om den ersättning som betalas för uppfinningen avtalas separat i varje fall.
Upphovsrätten till upphovsrättsliga verk som är resultatet av verkställande direktörens arbete förblir
hos verkställande direktören. Företaget har rätt som förutsätts av dess normala verksamhet att
utnyttja dessa verk under den tid som detta direktörsavtal är i kraft. Om överlåtelse av rätten att
utnyttja upphovsrätten efter avtalsförhållandets upphörande avtalas separat.

Uppsägningstid Bägge avtalsparterna (företaget och verkställande direktören) har rätt att säga upp avtalet utan
särskild grund. Uppsägningstiden är för företaget ____ månader och för verkställande direktören ____
månader.

Avgångsersättning Då företaget upphäver avtalet betalas verkställande direktören utöver lönen för uppsägningstiden ett
belopp motsvarande total/penninglönen för _____ månader. Om verkställande direktören dör, betalas
avgångsersättningen till verkställande direktörens rättsinnehavare.

Meningsskiljaktigheter Om avtalet, bestämmelser i anknytning till det eller om meningsskiljaktigheter beträffande dess upphörande
förhandlas via jurister/förbund som representerar parterna. I sista hand avgörs meningsskiljaktigheter vid allmän
domstol/skiljeförfarande med en skiljeman. Arbetsgivaren betalar kostnaderna för skiljeförfarandet.

Underskrifter
Datum  ______ . ______ . ______

 _______________________________ _______________________________

begränsning och
rekryteringsförbud

upphovsrät
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