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Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare omfattande styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör
samt andra personer i bolagsledningen enligt 9.9 Svensk kod för bolagsstyrning, det vill säga
koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar
inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna 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 bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i
ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2020.
Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

B3 Consulting Group AB:s affärsstrategi är att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom IT och
Management till Sveriges mest kvalificerade och krävande kunder. B3 hjälper till att förbättra strategi,
processer, teknik och organisation på ett sätt som ger snabba och tydliga resultat för både verksamhet
och IT. B3 skapar en miljö som uppmuntrar entreprenörskap och där konsulter ständigt får en möjlighet
att utvecklas.
Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan rekrytera och
behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs
att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att
göra sitt yttersta. Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som
syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där
uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. För
ledande befattningshavare fastställs en målnivå för årlig bruttoersättning. Denna ska vara baserad på
individens ansvar, erfarenheter samt prestation. Den totala ersättningen utgörs av fast och rörlig
bruttoersättning. För bolagets CFO ska ersättningen dock vara fast. Bolagsstämman kan därutöver – och
oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. Fast och rörlig
bruttoersättning disponeras av respektive individ i enlighet med bolagets policies, och ska täcka bolagets
totala kostnad för:
•
•
•
•

lön, sociala avgifter samt semesterersättning
pension och därtill hörande särskild löneskatt
eventuella sjuk- eller sjukvårdsförsäkring etc.
övriga förmåner såsom t.ex. tjänstebil, fortbildning och hjälpmedel i tjänsten

Kontant lön utgör maximalt 75 procent av den totala ersättningen och pension, eventuella sjukeller sjukvårdsförsäkringar samt övriga förmåner utgör maximalt 40 procent av den totala
ersättningen.
Fast ersättning
Den fasta ersättningen utgör maximalt 50 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och
under antagande av fullt utfall av den rörliga ersättningen.
Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen kan variera med upp till +/- en tredjedel av målnivån. Rörlig ersättning utfaller
efter uppnådda resultatmål för den resultatenhet som respektive ledande befattningshavare ansvarar för,
dvs. koncernen, affärsområde eller dotterbolag. Kriterierna - primärt rörelseresultat och kvalitativa mål bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet genom tydlig koppling till dessa
och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande. Uppfyllandet av kriterierna fastställs genom bolagets
kvartals- eller årsbokslut. Rörlig ersättning, som andel av den totala ersättningen exklusive LTI, kan vid
fullt utfall uppgå till högst 50 procent. Utfallet av ersättningen bereds av ersättningsutskottet och
fastställs av styrelsen i samband med att kvalificeringsperioden avslutas. Därefter utbetalas ersättningen.
Bolaget har ingen avtalsenlig rätt att återkräva ersättningen.
Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller
aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för
bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.
Ersättning till styrelseledamöter
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Bolagets stämmovalda
styrelseledamöter ska i särskilda fall och under en begränsad tid kunna arvoderas för tjänster inom deras
respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster (inklusive tjänster som
utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode, varvid dessa
riktlinjers övergripande ändamål likväl ska tillgodoses.

Pension

För Vd och övriga ledande befattningshavare finns ingen särskilt avtalad pensionsålder.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande befattningshavare anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För Vd
och övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders
uppsägningstid. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner.
Avgångsvederlag förekommer ej.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön
och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totalersättning,
ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har inhämtats och
utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten
av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av
riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott.

Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. I syfte att hantera intressekonflikter
ska övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen.
Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till
styrelsen för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte
verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
Om stämman beslutar att inte anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast
inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de
riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med bolagets praxis.
I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna

En översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har gjorts med anledning av de
ändringar av aktiebolagslagen som trädde i kraft den 10 juni 2019. De föreslagna förändringarna
förväntas inte medföra någon betydande förändring av den ersättning som utbetalats med tillämpning av
nu gällande riktlinjer.

