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Reduksjon av etterlønn 
Konsernsjefen og fem medlemmene av konsernledelsen, vil få sin etterlønn helt eller delvis redusert med annen inntekt. De 
øvrige fire medlemmer av konsernledelsen har avtale med bestemmelser om at slik inntekt ikke reduserer etterlønnen. 

Oppsigelsestid 
Alle medlemmer av konsernledelsen, har 6 måneders oppsigelsestid. 

Generelt 
Selskapet har ingen konkrete retningslinjer for etterlønnsavtaler, men har ved rekruttering til konsernledelsen i senere tid 
fulgt en praksis der lønn i oppsigelsestiden og sluttvederlag i sum ikke overstiger 12 måneder. 

Medlemmer av konsernledelsen utenfor Norge 
Grunnlønn og andre vilkår for medlemmer av konsernledelsen utenfor Norge fastsettes i samsvar med Hydros globale 
personalpolitikk og bransjestandard i vedkommende land, og følger i all hovedsak prinsippene som gjelder øvrige medlemmer 
av konsernledelsen. 

Silvio Porto fratrådte stillingen som leder av Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina 5. mars 2018. Han ble midlertidig 
etterfulgt av Hydros CFO, Eivind Kallevik, inntil John Thuestad tiltrådte som ny leder av Bauksitt & Alumina 1. juni 2018. 
Kallevik og Thuestad er omfattet av de foregående deler av denne erklæring. Thuestad har i tillegg en «retention bonus» 
knyttet til stillingen i Bauksitt & Alumina. 

Hovedprinsipper for godtgjørelser og gjennomføring foregående regnskapsår 
Kompensasjon til konsernsjefen og øvrige medlemmer av konsernledelsen for regnskapsåret 2018 var basert på de 

retningslinjer som ble fremlagt for generalforsamlingen i 2018. 

I september 2018 besluttet styret å justere konsernsjefens grunnlønn fra 6 391 000 kroner til 6 710 000 kroner med virkning 

fra 1. januar 2018 for å reflektere det økte omfanget av virksomheten etter oppkjøpet av Sapa i oktober 2017. 

Konsernledelsens bonus og L TI for 2017 ble fastsatt og utbetalt i 2018. Bonus for 2018 ble fastsatt og betalt i mars 2019, mens 
L TI for 2018 først vil bli fastsatt og betalt i løpet av første halvår 2019. All bonus og L TI fastsettes i henhold til prinsippene 
beskrevet ovenfor. Se også note 9 - Godtgjørelse til konsernledelsen. 


