Styrelsens för BTS Group AB förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
till ledande befattningshavare skall tillämpas:
Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören samt de övriga ledande
befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till ledande
befattningshavare som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att de föreslagna riktlinjerna antagits. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Information om bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, framgår av bolagets webbplats www.bts.com.
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av
bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare
kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
Former av ersättning m.m.
Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av
grundlön/fast ersättning, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Bolagsstämman
kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.
Grundlön/fast ersättning ska vara individuell för varje enskild befattningshavare.
Grundlönen ska ses över regelbundet (vanligen årligen) och baseras på
befattningshavarens befattning, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier, utformade i syfte
att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den rörliga ersättningen får högst uppgå till
300 procent av den årliga fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska inte vara
pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande
kollektivavtalsbestämmelser.
Pensionsförmåner ska vara premiebestämda i den mån befattningshavaren inte
omfattas av annan förmånsbestämd pension enligt tvingande
kollektivavtalsbestämmelser. Premie inbetalas så länge anställningen består. Den
ordinarie pensionsåldern följer den av lagen fastställda pensionsåldern.
För verkställande direktören ska pensionsförmåner uppgå till högst 35 procent av den
årliga grundlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner uppgå
till högst 30 procent av den årliga grundlönen.

Övriga förmåner får innefatta bilförmån, företagshälsovård, liv- och sjukförsäkring samt
andra liknande förmåner. Övriga förmåner ska utgöra en mindre andel av den totala
ersättningen och får motsvara högst 10 procent av den ledande befattningshavarens
årliga fasta lön.
Anpassningar till utländska regelverk. För anställningsförhållanden som lyder under
andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner,
vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal
praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.
Avvikelse från dessa riktlinjer ska anges i styrelsens årliga rapport över utbetald och
innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna.
Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning
Kriterierna som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning ska fastställas årligen
av styrelsen i syfte att säkerställa att kriterierna ligger i linje med bolagets aktuella
affärsstrategier och resultatmål. Kriterierna kan vara individuella eller gemensamma,
finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar
bolagets affärsstrategi, hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen.
Finansiella kriterier som ligger till grund för eventuell rörlig ersättning ska baseras på
relevanta nyckeltal och dess sammansättning kan variera beroende på den fas som
styrelsen bedömer att Bolaget befinner sig i.
Icke-finansiella kriterier som ligger till grund för eventuell rörlig ersättning ska vara
kopplade till tydliga och mätbara verksamhetsrelaterade mål, såsom ingåendet av för
bolaget väsentliga avtal, genomförda aktiviteter enligt bolagets affärsplan,
expansion/etablering samt uppnådda målsättningar inom ramen för bolagets
hållbarhetsarbete.
Perioden som ligger till grund för bedömningen om kriterierna har uppfyllts eller inte ska
uppgå till minst ett kvartal. Bedömningen av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts
ska göras när mätperioden har avslutats. Beträffande den verkställande direktören
ansvarar styrelsen för bedömningen. Beträffande andra ledande befattningshavare
ansvarar den verkställande direktören för bedömningen. Bedömningen av om finansiella
kriterier har uppfyllts ska baseras på bokföringen och den senast offentliggjorda
finansiella informationen från bolaget.
Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och
anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas
totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt
över tid utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av
riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan
de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att
redovisas i ersättningsrapporten.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolaget vara
högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den ledande
befattningshavaren ska vara högst sex månader. Avgångsvederlag utgår endast till
verkställande direktören och då under högst 12 månader.
Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen i sin helhet bereder beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Styrelsen ska även under respektive verksamhetsår följa och
utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för
bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut
vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av
bolagsstämman.
Vid styrelsens behandling av och beslut i frågor om ersättning enligt dessa riktlinjer
närvarar inte den verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den
mån de berörs av frågorna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna (helt eller delvis), om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets
långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa koncernens ekonomiska
bärkraft.
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