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Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare i koncernledningen 

Följande ersättningsriktlinjer omfattar Transcendent Group koncernens (”bolagets”) verkställande direktör 

och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Efter att riktlinjerna antagits av årsstämman ska dessa 

tillämpas på ersättningar som avtalas på stämman samt på förändringar i redan avtalade ersättningar. 

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, så som aktierelaterad ersättning. 

Koncernens verkställande direktör samt övriga medlemmar i koncernledningen deltar inte i styrelsens 

behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av dem. 

 

1. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och 

hållbarhet  

Transcendent’s strategiska focus är att växa, både på en redan etablerad marknad och internationellt 

genom etablering på nya geografiska marknader. Detta, tillsammans med kontinuerlig vidareutveckling 

av både produkt och tjänsteutbud, ger goda möjligheter till stark tillväxt. Bolagets primära uppdrag är att 

hjälpa sina klienter att möta ett ökat behov av professionell GRC i en ständig föränderlig värld med ökad 

komplexitet och större operationella risker. För mer information om bolagets affärsstrategi, se bolagets 

hemsida:  Prospekt 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, 

förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Det i sin tur 

förutsätter att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom dessa 

riktlinjer.  

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer, ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi 

samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 

2. Ersättningskomponenter och andra villkor för medlemmar av koncernledningen  

Ersättning till koncernens verkställande direktör beslutas av styrelsen. Vidare beslutar styrelsen om 

ersättning till övriga medlemmar av koncernledningen baserat på verkställande direktörens förslag, i 

enlighet med farfarsprincipen.  

 

Totalersättningen ska vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: årlig fast lön, 

kortsiktig rörlig lön, långsiktig rörlig lön, förmåner samt pension. Utöver vad som fastställs i riktlinjerna 

kan bolagsstämman besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. 

 

Prestationskriterier för utbetalning av rörlig lön ska mätas under en period om ett (1) eller flera år. Den 

rörliga kontantersättningen för medlemmar i koncernledningen får inte överstiga 50 procent av fast 

årslön (d.v.s. 6 månadslöner) för prestationsperioden. Långsiktig kontantbaserad rörlig ersättning får inte 

överstiga 75 procent av fast årslön. 

 

Pensionsvillkor för medlemmar av koncernledningen ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad 

som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam. 

Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande, om det inte föreskrivs av regler enligt en 

allmän pensionsplan. Värdet av pensionspremierna få inte överstiga 25 procent av fast lön. Medlemmar 

i koncernledningen har möjlighet att växla en del av den fasta lönen till pension (s.k. löneväxling), 

förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och tillåts av lokala bestämmelser.   

https://transcendentgroup.com/wp-content/uploads/2019/09/Transcendent-Group-AB-publ-Prospekt-2019-Inbjudan-till-förvärv-av-aktier.pdf
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Andra förmåner kan inkludera sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader för 

sådana förmåner kan uppgå till maximalt 5 procent av fast årslön. För anställda som inte omfattas av 

svenska regleringar, kan pensionsvillkor och andra förmåner anpassas efter lokala bestämmelser och 

praxis.   

3. Upphörande av anställning 

Uppsägningstid för en medlem av koncernledningen ska på arbetsgivarens initiativ vara som lägst tre (3) 

månader och som högst sex (6) månader beroende på position (6 månader för verkställande direktör). 

Inget avgångsvederlag utgår. 

4. Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning  

Samtlig rörlig ersättning ska belöna uppfyllelsen av förbestämda och mätbara kriterier, finansiella eller 

icke-finansiella, som tydligt relaterar till bolagets finansiella eller icke-finansiella mål. Kriterierna ska 

främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.  

När mätperioden avslutas sker en utfallsbedömning baserad på förbestämda kriterier. Styrelsen ansvarar 

för denna bedömning för verkställande direktörens utfall, medan verkställande direktören ansvarar för 

utfallsbedömning för övriga medlemmar i koncernledningen. För finansiella mål baseras bedömningen 

på den av bolaget offentliggjorda finansiella informationen. 

Villkoren för rörlig kontantersättning ska vara utformade så att styrelsen, om exceptionella 

omständigheter föreligger, har möjligheten att begränsa eller avstå utbetalning av rörlig 

kontantersättning, om sådan utbetalning inte anses lämplig olika anledningar.   

5. Lön och anställningsvillkor för anställda 

Lön och anställningsvillkor för anställda har beaktats i framtagandet av styrelsens förslag till dessa 

riktlinjer. Uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning 

och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten 

av riktlinjerna. 

6. Beslutsprocess för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna  

Styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer för koncernens ledande befattningshavare ska presenteras och 

godkännas på årsstämman. Styrelsen ska förbereda förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år som 

ska läggas fram för beslut vid årsstämman.   

Styrelsen ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagets koncernledning 

samt tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och strukturer. Riktlinjerna ska gälla tills nya 

riktlinjer antas av årsstämman.  

7. Frångående av riktlinjerna  

Styrelsen får besluta om 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, 

inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. 

8. Eventuella betydande förändringar av riktlinjerna samt hur aktieägarnas 

synpunkter beaktas  

Tillämpas för framtida föreslagna policyer, efter antagandet om de första reviderade riktlinjerna.  

 

________________________________ 
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Styrelsens förslag till beslut om apportemission  

Nyemission 

Styrelsen i Transcendent Group AB, org. nr 559005-1164 (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar 

om en nyemission av högst 61 069 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 106,9 

kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Rätt att teckna de nya stamaktierna ska tillkomma Anna Nielanger, personnummer 750310-

6945.  

2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom apportemission möjliggöra för 

Bolaget att bli 100% ägare till dotterbolaget Transcendent Group Väst AB, org. nr 556973-9484 

och för Anna Nielanger att fortsatt ha ett betydande ekonomiskt intresse i Bolaget, vilket 

bedöms vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.   

3. För varje tecknad stamaktie ska erläggas 13,10 kronor. Priset har bestämts baserat på 

genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 mars 2020 till och 

med den 17 april 2020 som var 13,03 kronor.  

4. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse. 

5. Teckning genom betalning ska ske inom 14 dagar från bolagsstämmans emissionsbeslut.  

6. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden under punkt 5. 

7. De nya stamaktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 

för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket 

och stamaktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.  

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 

beslutets registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar 

av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

________________________________ 

Styrelsen 
Stockholm i april 2020 

Transcendent Group AB 
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Valberedningsinstruktion inför årsstämman 2021  

 
Kommittén föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning ska ske enligt följande.  

Bolagsstämman föreslås besluta att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de 

fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av 

aktieboken per den sista bankdagen i augusti, vilka vardera skall utse en representant som 

inte är ledamot i bolagets styrelse, att utgöra valberedning inför årsstämman 2021. Vid 

bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp 

aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller 

(ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig 

överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig 

gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Valberedningens ordföranden skall 

vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Styrelsens ordförande närvarar vid 

valberedningens möten, men är inte ledamot i valberedningen. 

Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den 

aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår 

från att utse en ledamot till valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta 

de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst fyra ledamöter. Erhålls 

inte en valberedning om fyra ledamöter efter kontakt med de åtta största aktieägarna kan 

valberedningen bestå av färre än fyra ledamöter. Med begreppet ”de största aktieägarna” 

nedan avses så många av de största ägarna som styrelseordföranden kontaktat för att 

erhålla en valberedning enligt den process som just beskrivits. Aktieägare som utsett 

ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamot och utse en ny. Om aktieägare 

som har utsett en ledamot inte längre tillhör de största ägarna vid en tidpunkt mer än två 

månader före årsstämma ska ledamoten utsedd av sådan aktieägare frånträda sitt uppdrag 

och en ny ledamot utses av den nya aktieägare som då tillhör de största aktieägarna. 

Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna senare än två månader före 

årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att adjungera en person till 

valberedningen. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget mer än två 

månader före årsstämma ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, äga 

rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de största aktieägarna, 

den största aktieägaren på tur. Sker det senare än två månader före årsstämma, ska den 

avträdande ledamoten ersättas endast om valberedningen anser att det är nödvändigt.  

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021 ska offentliggöras senast sex 

månader före årsstämman. Bolaget kan svara för skäliga kostnader förenade med 

valberedningens uppdrag, dock ej arvode till valberedningens ledamöter. 

Valberedningens uppgift skall vara att lämna förslag till beslut till årsstämman 2021 
avseende: 

- förslag till ordförande vid årsstämman, 

- förslag till styrelsens ledamöter 

- förslag till styrelsens ordförande, 

- förslag till arvode till var och en av styrelsens ledamöter, 

- förslag till ersättning för eventuellt utskottsarbete 

- förslag till revisorer och revisionsarvode,  

- förslag till valberedning för följande år.  
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Styrelsen biträder valberedningen i arbetet med att föreslå val av revisorer och med förslag 
till revisionsarvode. Styrelsens utvärderar revisorernas arbete och informerar 
valberedningen om resultatet.  

_____________________________ 
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The English version of the articles of association is an unofficial translation of the Swedish original and 

in case of any discrepancies between the Swedish version and the English translation, the Swedish 

version shall prevail. 

 

BOLAGSORDNING/ ARTICLES OF ASSOCIATION 

 

§ 1   FIRMA/ COMPANY NAME 

Bolagets firma är Transcendent Group AB (publ). 

The name of the company is Transcendent Group AB (publ). 

§ 2   SÄTE/ HEADQUARTERS 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 

The headquarters of the board of directors shall be in the municipality of Stockholm. 

§ 3 VERKSAMHET/ BUSINESS ACTIVITIES 

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt via hel- eller delägda företag, bedriva 

konsultverksamhet gentemot myndigheter, företag och organisationer inom verksamhetsstyrning, 

riskhantering, riskkontroll samt regelefterlevnad, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed 

förenlig verksamhet. 

The business activities of the company shall be to, directly or indirectly, through wholly or partly owned 

companies, provide consultancy services to authorities, companies and organizations in the field of 

operations management, risk management, risk control and compliance, own and manage shares and 

real estate and to conduct activities related thereto. 

§ 4  AKTIEKAPITAL/ SHARE CAPITAL 

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

The share capital shall be not less than SEK 500 000 and not more than SEK 2 000 000. 

§ 5  ANTAL AKTIER/ NUMBER OF SHARES 

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken. 

The number of shares shall be not less than 5 000 000 and not more than 20 000 000. 

§ 6 STYRELSEN/ BOARD OF DIRECTORS 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av 

nästa årsstämma. 

The board of directors shall be made up of a minimum of 3 and a maximum of 8 board members with a 

maximum of 3 deputy board members. The board members and deputy board members are elected 

annually at the annual general meeting for the period until the end of the next annual general meeting. 

§ 7 REVISORER/ AUDITORS 

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 

The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered audit firm. 
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§ 8   KALLELSE/ NOTICE 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 

kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom 

annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. 

Notice to attend a general meeting shall take place through an announcement in the Official Swedish 

Gazette and by making the notice to attend available on the company's website. Concurrently with 

issuance of notice to attend, the company shall announce, in Svenska Dagbladet that notice to attend 

has taken place. 

 

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag och 

tidpunkt som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 

stämman. 

The right to participate at general meetings shall vest in any shareholder who has notified the company 

thereof not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may 

not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve 

and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. 

§ 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN / MATTERS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING 

På årsstämman skall följande ärenden behandlas. 

The following matters shall be addressed at the annual general meeting. 

1. Val av ordförande. 

Election of chairman. 

 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Preparation and approval of the voting register. 

 

3. Val av en eller två justeringsmän. 

Election of one or two persons to attest the minutes. 

 

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

Determination of whether the meeting was duly convened. 

 

5.  Godkännande av dagordning. 

  Approval of the agenda. 

 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, 

koncenredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

Presentation of the annual report and auditor's report and, if applicable, the consolidated 

accounts and the auditor's report on the group. 

 

7. Beslut om följande: 

Resolution regarding the following: 

 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

adoption of the income statement and the balance sheet and, if applicable, the consolidated 

income statement and the consolidated balance sheet; 

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; 

allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet; 
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c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

discharge from liability for board members and the managing director. 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna. 

Determination of fees for the board of directors and the auditors. 

 

9. Val till styrelsen och av revisorer. 

Election of the board of directors and auditors. 

 

10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen. 

Any other matter to be addressed at the meeting according to the Swedish Companies Act 

(2005:551) or the articles of association. 

 § 10 RÄKENSKAPSÅR/ FINANCIAL YEAR 

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari- 31 december. 

The company's financial year shall be January 1 - December 31. 

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / RECORD DAY 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

The company's shares shall be registered in a CSD register (central securities depository) pursuant to 

the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479). 
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