S
Styrelsens
s rapport a
avseende utvärderin
ngen av errsättninga
ar till Lund
din
Petroleu
ums bolag
gsledning
Lund
din Petroleum
ms principer fför ersättning
gar till bolagsledningen åtterfinns i erssättningspolicyyn som
godk
känns årligen aav årsstämmaan. Ersättning
gspolicyn angeer att det är L
Lundin Petroleeums målsättn
ning att
rekryytera, motiveraa och behålla h
högt kvalificerrade ledande b
befattningshavvare med förmåga att uppnå Lundin
Petro
oleums mål occh att uppmu
untra och på llämpligt sätt belöna prestaationer som h
höjer aktieägarrvärdet.
Ersätttningspolicyn
n säkerställer att det finns en tydlig koppling till afffärsstrategin, en samordnin
ng med
aktieeägarnas intressen och gällande best pra
actice, samt ssyftar till att ttillförsäkra bo
olagsledningen
n skälig
ersätttning för desss bidrag till Lu
undin Petroleu
ums resultat. S
Styrelsen har u
upprättat ersätttningskommiittén för
att fö
ölja och utvärd
dera detta.
ättningskom
mmittén
Ersä
nformation om
m samt förbeereda styrelseens och
Ersätttningskommiitténs uppgifteer innefattar att erhålla in
årsstämmans besllut i frågor avseende errsättningspoliccyn och ersä
ättningar till Lundin Petrroleums
bolag
gsledning. Erssättningskomm
mitténs målsätttning i bestäm
mmandet av eersättningar tiill bolagslednin
ngen är
att errbjuda ett erssättningspakett som är konk
kurrenskraftigtt och motiverande, som atttraherar och b
behåller
kvalifficerade indivvider och uppm
muntrar och motiverar
m
till g
goda resultat. Kommittén
K
uttvärderar regellbundet
de leedande befattn
ningshavarnass anställningsvillkor, med b
beaktande av individuella prestationer, ansvar,
anstäällningstid sam
mt den ersättniingsnivå som eerbjuds av bollag inom samm
ma industri.
Ersätttningskommiittén består av tre icke-anstä
ällda styrelseleedamöter och lledamöterna u
under 2015 varr Cecilia
View
weg, kommitténs ordförandee, William A. Rand, Magnu
us Unger fram
m till den 7 m
maj 2015 och Ian H.
Lund
din från och med
m den 7 majj 2015. Ersättn
ningskommittéén höll tre forrmella möten under 2015 occh hade
regellbundna kontaakter däremellan avseende k
kommitténs arb
bete.
ärdering av e
ersättningar
r till bolagsle
edningen 2015
Utvä
I enlighet med den
n svenska kod
den för bolagssstyrning följd
de och utvärdeerade ersättningskommittén
n under
nde ersättnin
ngsstrukturer och ersättnin
ngsnivåer, inkllusive pågåen
nde och
2015 Lundin Petrroleums gällan
avslu
utade program
m för rörliga ersättningar
e
tiill bolagsledniingen. Ersättn
ningskommittéén fann att deessa var
lämp
pliga och i enlig
ghet med Lund
din Petroleum
ms målsättning
gar.
Däru
utöver följde och utvärderade ersättnin
ngskommittén tillämpningeen av de ersä
ättningspolicyyer som
antag
gits av 2014 occh 2015 års årrsstämmor. Deet noteras att 2015 års ersätttningspolicy bemyndigar
b
sttyrelsen
att frrångå policyn o
om det i ett en
nskilt fall finn
ns särskilda skäl för det. 20115 års ersättnin
ngspolicy inneefattade
ej erssättningar till styrelseledam
möter för arbette som utförs u
utanför styrelseuppdraget o
och för att möj
öjliggöra
sådan
na utbetalning
gar, enades styyrelsen om två
å avvikelser förr konsultarvod
den till två styrrelseledamöteer, varav
en är bolagets tid
digare verkstäällande direkttör. Styrelsen bedömde attt särskilda sk
käl motiveradee dessa
kelser då bolaaget därigenom
m kan dra nyttta av dessa leedamöters erffarenhet och expertis
e
för sä
ärskilda
avvik
projeekt och uppdraag. Ytterligarre information
n om dessa avvvikelser finns i not 24 i bolagets årsredovvisning.
Som en följd av deenna utvärdering kom ersätttningskommitttén till slutsatssen att bolagetts ersättningsp
policyer
tilläm
mpats tillbörlig
gt under 2015..
gets externa reevisor har ocksså utfärdat en rapport till 20
016 års årsstäm
mma enligt vilk
ken Lundin
Bolag
Petro
oleums styrelse och verkställlande direktörr har under 20
015 följt ersättn
ningspolicyn såsom den anto
ogs av
2014
4 och 2015 års årsstämmor.
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