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2022-02-22 

Kära kolleger! 

 

En belöning brukar man i regel bara få EFTER en fullgjord handling. För ett 

vinnande lopp, bra betyg eller enastående prestationer. Varför inte göra 

tvärtom? Den tanken har spökat sedan länge i mitt huvud. Ett experiment ... 

Varför inte ge en belöning i förväg? Hur kan man förbättra prestationen 

ytterligare? Genom ett förtroendeförskott och en belöning på vägen framåt eller 

efteråt, efter fullföljt arbete? Bra fråga, eller hur? Nu testar vi det. 

Följande gäller: För räkenskapsåret 2022 får var och en av er en premie. 

Deltidsanställda och praktikanter är som vanligt med. Syftet med premien är att 

mobilisera alla reserver. Även om jag vet att ni gör ert bästa är det viktigt för mig 

att skapa incitament. Det handlar om din ”andel av bytet”. "Bytet", dvs. vår vinst 

före skatt måste enligt vår planering uppgå till minst 40 miljoner euro i år. För att 

nå detta mål behöver vi försäljning, täckningsbidrag och en strikt 

kostnadsstyrning. Det är bara om vi säljer mycket och undviker höga priser och 

onödiga utgifter och kostnader som vi kan uppnå vinsten. Det här vet vi. 

Uppgiften är densamma varje år – ibland är den enklare och ibland svårare. 

Den är definitiv mycket svår just nu – med tanke på de exploderande 

råvarukostnaderna och bristen på tillgänglighet av allt vi behöver i 

produktionen – en uppgift för Herkules. Inköp, produktion och frakt måste flyta 

på, annars förlorar vi intäkter. Vi måste sälja allt vi har, inte bara våra 

eftertraktade produkter som säljer sig själva, utan även våra specialprodukter 

och hyllvärmare. Med tanke på den kraftigt stigande råvarukostnaden kommer 
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vi inte undan med att en eller kanske två prishöjningar krävs i år. Den första så 

snart som möjligt. 1 april 2022. 

Försäljningen är inte vårt problem för närvarande, tvärtom. Vårt problem är att vi 

inte kan skapa och producera allt som våra kunder beställer av oss. 

Det här är en kort beskrivning av den nuvarande situationen och planen för 

2022. För att du ska kunna ta dig an dessa uppgifter på ett både energiskt och 

lustfyllt sätt ger jag dig en bonus i FÖRVÄG, så att säga en boosterinjektion. 

Redan med marslönen får du alltså en en utbetalning på 2 222 euro brutto. 

Passande till dagens datum. 😂😂 Denna premie tillhör dig och är inte villkorad, 

med undantag för att du är fortsatt anställd vid årets slut. Om du säger upp oss 

eller om vi säger upp dig dras denna premie av från din slutlön. Observera: 

Även om vi inte uppnår intäktsmålet på 40 miljoner euro tillhör premien dig utan 

begränsning!! 

Men jag är övertygad om att vi kommer att nå målet – även genom detta mycket 

exceptionella tillskott. Det tror jag och så kommer det också att bli.  

Det är ett framgångsrikt experiment som jag självklart även kommer att följa 

som pensionär.😂😂 

En sak till: Bli inte förvånad om jag finns kvar några dagar vid Günter 

Hiermaiers sida. För mig är det viktigt att avsluta mitt jobb ordentligt och fullfölja 

mina uppgifter. Därför blir det några övertidstimmar eller övertidsdagar.😂😂 

 

 

Vänliga hälsningar 

Er  

 
 
 
Ernst Prost 
VD 


