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Styrelsens
s rapport a
avseende utvärderin
ngen av errsättninga
ar till Lund
din
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ums bolag
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Lund
din Petroleum
ms principer för
f
ersättning
gar till bolagssledningen åtterfinns i erssättningspolicyyn som
godk
känns årligen av årsstämmaan. Ersättning
gspolicyn angeer att det är L
Lundin Petroleeums målsättn
ning att
rekryytera, motiverra och behålla högt kvalifi
ficerade ledan
nde befattning
gshavare med
d förmåga att uppnå
Lund
din Petroleum
ms mål och att uppmunttra och på llämpligt sättt belöna presstationer som
m höjer
aktieeägarvärdet. E
Ersättningspollicyn säkerstä
äller att det ffinns en tydlig koppling till affärsstrateegin, en
samo
ordning med aktieägarnas intressen occh gällande b
best practice,, samt syftarr till att tillfförsäkra
bolag
gsledningen sk
kälig ersättnin
ng för dess biidrag till Lund
din Petroleum
ms resultat. Styyrelsen har up
pprättat
ersätttningskommitttén för att följ
lja och utvärdeera detta.
Ersä
ättningskom
mmittén
Ersätttningskommiitténs uppgiftter innefattar att erhålla information om samt förbeereda styrelseens och
årssttämmans besslut 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 motiverrande, som atttraherar och b
behåller
kvalifficerade indivvider och uppm
muntrar och m
motiverar till go
oda resultat. K
Kommittén uttvärderar regellbundet
de leedande befattn
ningshavarnass anställningssvillkor, med b
beaktande av individuella prestationer, ansvar,
anstä
ällningstid sam
mt den ersättn
ningsnivå som erbjuds av bollag inom samm
ma industri.
Ersätttningskommiittén består aav tre icke-an
nställda styrellseledamöter och ledamöteerna under 20
016 var
Cecillia Vieweg, ko
ommitténs ord
dförande, Ian H. Lundin, W
William A. Raand from till d
den 12 maj 20
016 och
Gracee Reksten Skaaugen som erssätter William
m Rand från occh med 12 majj 2016. Ersätttningskommitttén höll
två fformella möteen under 2016 och hade aarbetssamman
nträden och regelbundna
r
k
kontakter
däreemellan
avseeende kommitté
éns arbete.
ärdering av e
ersättningar
r till bolagsle
edningen 20116
Utvä
I enlighet med den
n svenska kod
den för bolagssstyrning följd
de och utvärdeerade ersättnin
ngskommittén
n under
6 Lundin Petrroleums gällan
nde ersättnin
ngsstrukturer o
och ersättnin
ngsnivåer, inkllusive pågåen
nde och
2016
avslu
utade program
m för rörliga eersättningar tiill bolagsledningen. Ersättn
ningskommitté
én fann att deessa var
lämp
pliga och i enlig
ghet med Lundin Petroleum
ms målsättning
gar.
Däru
utöver följde och utvärderrade ersättnin
ngskommittén tillämpningeen av de ersä
ättningspolicyyer som
antag
gits av 2015 occh 2016 års årsstämmor. Som en följd avv denna utvärrdering kom ersättningskom
mmittén
till sllutsatsen att bo
olagets ersättn
ningspolicyer tillämpats
t
tillb
börligt under 2
2016.

Bolag
gets externa reevisor har ocksså utfärdat en rapport till 20
017 års årsstäm
mma enligt villken Lundin
Petro
oleums styrelse och verkställlande direktörr har under 20
016 följt ersättn
ningspolicyn ssåsom den anttogs av
2015 och 2016 års årsstämmor.
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