Bolagsstyrningsrapport 2010
BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm.
Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. BTS Groups
bolagsstyrning baseras därför på svensk lagstiftning och svenska
regelverk såsom aktiebolagslagen, noteringsavtalet, den svenska
koden för bolagsstyrning och bolagets bolagsordning.
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) är ett regelverk för
noterade bolag och ett komplement till lagstiftning, den egna
bolagsordningen och andra regler genom att ange en norm för god
bolagsstyrning. Koden behandlar de system samt bolags- och
beslutsorgan genom vilka ägarna direkt eller indirekt styr bolaget
och syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och
koncernens tillgångar samt att den ekonomiska informationen som
bolaget avger är tillförlitlig. Koden bygger på principen följ eller
förklara vilket innebär att ett företag som tillämpar den kan avvika
från enskilda regler men ska då ange förklaringar där skälen för varje
avvikelse redovisas.

Bolagsstyrningsstruktur
BTS Group ABs bolagsorgan består av:
Bolagsstämman
- högsta beslutande organ
Styrelsen		
- ytterst ansvarig för bolagets organisation och
			
förvaltning
VD			
- ansvarig för löpande förvaltning
Revisorer		
- granskar styrelsens och VDs förvaltning på
			
uppdrag av aktieägarna/årsstämman.
				

Aktieägare
Totalt antal utställda aktier är 18 048 300, bestående av 853 800
A-aktier och 17 194 500 B-aktier. Varje aktie av serie A har tio röster
per aktie och varje aktie av serie B har en röst per aktie.
BTS Group AB hade per den 31 december 2010 ca 860
aktieägare. De tio största ägarna hade ett totalt aktieinnehav som
motsvarade 75,5 procent av aktierna och 82,2 procent av rösterna.
En förteckning av de större aktieägarna framgår på sidan 41 i
årsredovisningen.

Årsstämma
BTS högsta beslutande organ är årsstämman. Kallelse till
årsstämman skall offentliggöras tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman och ske i Post- och Inrikes tidningar samt
Svenska Dagbladet. Samtliga aktieägare som är registrerade i
aktieboken en viss avstämningsdag och har anmält deltagande i tid
har rätt att delta på stämman. De aktieägare som inte har möjlighet
att närvara kan i stället företrädas av ombud.
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Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelsens ordförande. Till
årsstämmans uppgifter hör också
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Beslut om disposition av bolagets resultat
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
• Val av revisorer
• Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman 2010
Årsstämman 2010 ägde rum torsdagen den 29 april 2010 i bolagets
lokaler i Stockholm. 20 aktieägare närvarade vilka representerande
64,0 % av antalet utestående aktier och 46,2 % av rösterna. Samtliga
styrelseledamöter samt bolagets revisor deltog i stämman. Bland
annat fattades följande beslut:
•	Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2009 fastställdes.
• Föreslagen utdelning 1,20 SEK per aktie beslutades.
•	Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets
förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.
•	Arvode skall utgå till de styrelseledamöter som ej uppbär lön av
bolaget eller dess dotterbolag med sammanlagt 650 000 kronor
att fördelas med 275 000 kronor till ordföranden och 125 000
kronor till respektive styrelseledamot. För utskottsarbete skall
utgå ett totalt arvode om 90 000 kronor.
• Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
•	För tiden intill nästa årsstämma omvaldes Mariana Burenstam
Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Michael Grindfors och
Dag Sehlin samt Michael Grindfors omvaldes till styrelsens
ordförande.
•	Instruktion till valberedningen innebärande bland annat att
valberedningen skall utgöras av representanter för de två
röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande
baserat på Euroclear Sweden AB:s uppgifter per 30 september
2010.
•	Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare fastställdes.
•	Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma fatta
beslut om emission av aktier eller konvertibler som medför att
maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges mot apportegendom
eller kvittning. Bemyndigandet avser företagsförvärv.
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Valberedning

Styrelsens arbete

Valberedningen har i uppdrag att i förekommande fall bereda och
lämna förslag till bolagsstämman avseende:
• val av stämmoordförande
• val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
•	styrelsearvode; totalt och även uppdelat mellan ordförande och
övriga styrelseledamöter samt i förekommande fall ersättning
för utskotts- och kommittéarbete
• arvode till revisor
• i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
• beslut om principer för utseende av valberedning.

Styrelsens arbete styrs, utöver lagar och rekommendationer, av en
årligen fastställd skriftlig arbetsordning. Styrelsens arbetsordning
syftar till att tydliggöra och reglera styrelsens arbetsformer och
uppgifter samt ansvarsfördelning mellan ordföranden, övriga
ledamöter och verkställande direktören. Enligt arbetsordningen
skall styrelsen normalt hålla minst fyra ordinarie sammanträden. Vid
vart och ett av mötena behandlas förekommande frågor av
väsentlig betydelse för bolaget. Vidare informeras styrelsen av
ledningen om det aktuella affärsläget på koncernens delmarknader.
Styrelsemöten hålls regelmässigt i anslutning till bolagets
rapportering. Bokslutskommuniké och förslag till vinstdisposition
behandlas i februari, delårsrapporter i april, augusti och oktober
samt budget för nästkommande år i december. Emellanåt sker
delegering till ordföranden och verkställande direktören att
gemensamt handlägga en viss fråga. Som styrelsens sekreterare
fungerar bolagets CFO. Under det gångna året har totalt sex
sammanträden ägt rum.
Varje år genomför styrelsen en utvärdering av styrelsearbetet
och valberedningen har informerats om innehållet i 2010 års
utvärdering. Den utgör bland annat underlag för planering av
styrelsearbetet kommande år.

En valberedning för BTS Group AB utsågs den 20 oktober 2010.
BTS två största ägare i samråd med styrelsens ordförande Michael
Grindfors utsåg Anders Dahl (representerande Henrik Ekelund),
Stefan af Petersens och Michael Grindfors att ingå i valberedningen.
Anders Dahl utsågs till valberedningens ordförande.
Aktieägare i BTS Group AB har haft möjlighet att vända sig till
valberedningen med förslag på ledamöter.
Valberedningens samtliga förslag enligt ovan tillkännages i
kallelsen inför 2011 års årsstämma. Valberedningens motiverade
yttrande avseende förslag till styrelse i BTS Group AB samt den
information om de föreslagna styrelseledamöterna som valbered
ningen inhämtat, publiceras på BTS hemsida i anslutning till
offentliggörandet av dess förslag till styrelse.

Styrelsen
Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvalt
ning och utses av aktieägarna vid årsstämman för perioden från
årsstämman fram till slutet av nästa årsstämma. BTS styrelse fattar
beslut i frågor rörande bland annat strategisk inriktning, förvärv,
investeringar, finansiering och koncernövergripande policys. BTS
styrelse skall även säkerställa en korrekt informationsgivning till BTSs
olika intressenter.
BTS styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och
högst åtta ledamöter. Vid årsstämman 29 april 2010 beslutades att
styrelsen under tiden till nästa årsstämma skall bestå av fem leda
möter utan suppleanter.
En gång per verksamhetsår utvärderas styrelsens arbete,
antingen inom styrelsen eller med hjälp av externa parter, vilket
ligger till grund för styrelsens framtida arbetssätt.
Styrelsen bedöms uppfylla börsreglerna från Nasdaq OMX
Stockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller krav på
styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen.

Styrelsens ersättning
Årsstämman den 29 april 2010 fastställde att arvode skall utgå till de
styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget eller dess dotter
bolag med sammanlagt 650 000 kronor att fördelas med 275 000
kronor till ordföranden och 125 000 kronor till respektive styrelse
ledamot. Årsstämman fastställde även att arvode för utskottsarbete
skall utgå med totalt 90 000 kronor.
Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
Styrelseledamöterna i moderbolaget har endast erhållit
ersättning i form av styrelsearvode samt i förekommande fall arvode
för utskottsarbete. Styrelseledamöterna omfattas inte av några
aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för koncernen.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet har till uppgift att granska och ge styrelsen
rekommendationer angående principerna för ersättning, inklusive
prestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor, till bolagets
ledande befattningshavare. Frågor som rör VD:s anställningsvillkor,
ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och
beslutas av styrelsen. Ersättningsutskottets uppgifter har under året
utförts av styrelsen i sin helhet exklusive VD.

Styrelsens sammansättning och oberoende 2010
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Styrelsen skall på årsstämman den 5 maj 2011 presentera förslag till
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företags
ledningen för godkännande av stämman.
Närmare upplysningar om ersättning till ledande befattnings
havare finns i årsredovisningen, Not 7.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med att
kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Vidare skall
revisionsutskottet fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än
revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer. Utskottet
har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till
valberedningen samt att biträda valberedningen vid framtagandet
av valberedningens förslag till årsstämman till val av revisorer samt
storleken på revisionsarvodet. Bolagets CFO, tillika styrelsens
sekreterare, har varit beredande.

Ersättningsformerna syftar till att åstadkomma samsyn vad gäller
det långsiktiga perspektivet på verksamheten genom att premiera
prestationer som gynnar bolaget och därmed aktieägarna. Enskilda
medarbetares ersättningar skall baseras på respektive befattning
och arbetsuppgifter, prestationer, kompetens och erfarenhet.
Ersättningen skall normalt bestå av fast grundlön och premie
bestämd pensionsförmån vilken högst skall uppgå till 30 procent av
den fasta grundlönen. När så bedöms ändamålsenligt kan grundlön
och pensionsförmån kompletteras med rörlig ersättning, andra
förmåner och deltagande i incitamentsprogram. Endast verk
ställande direktören i moderbolaget äger rätt till avgångsvederlag
vilket vid uppsägning från bolagets sida uppgår till motsvarande 12
månadslöner.
Styrelsen äger rätt att frångå ovanstående principer om särskilda
skäl föreligger i enskilda fall.

Information och kommunikation
Revisorer
Revisorerna granskar styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget och
kvaliteten på bolagets redovisningshandlingar och rapporterar
resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisions
berättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver deltar
revisorn vid det styrelsemöte då presentation av årsbokslutet sker
och lämnar sin rapport från granskningen av bolagets resultat,
ställning och interna kontroll. Dessutom kan bolagets revisor lämna
en redogörelse för sina iakttagelser direkt till styrelsens ordförande
om så bedöms nödvändigt.
Revisor väljs av årsstämman för en period av fyra år. Vid års
stämman 2009 omvaldes revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers med huvudansvarig revisor Magnus
Thorling för tiden fram till årsstämman 2013.
Närmare upplysningar om ersättning till revisorerna finns i
årsredovisningen, Not 4.
Bolagets revisorer har för 2010 inte granskat BTS halvårs- eller
niomånadersrapport. Det avviker från Kodens regler. Styrelsen har,
hittills bedömt att merkostnaden för sådan revisorsgranskning inte
kan motiveras.

Ledande befattningshavare
BTS ledande befattningshavare består av:
Henrik Ekelund, VD och Koncernchef i BTS Group AB,
Stefan Brown, CFO och vice VD i BTS Group AB samt Jonas Åkerman,
VD i BTS USA, Inc.
Närmare upplysning om de ledande befattningshavarna finns
på sidan 80 i årsredovisningen.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till
ledande befattningshavare
Årsstämman den 29 april 2010 antog principer angående ersättning
till ledande befattningshavare innebärande att BTS skall tillämpa
marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor för att kunna
rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens och kapacitet
att nå uppställda mål. För anställningar i olika länder skall beaktas
respektive lands vedertagna anställningsformer och god praxis.
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BTS:s kommunikation har som övergripande mål att ge aktieägare
och anställda, marknadens aktörer samt övriga intressenter en
aktuell och rättvisande bild av bolaget och dess verksamhet.
Kommunikationen skall vara korrekt och trovärdig samt präglas av
en nära relation till bolagets intressenter och baseras på frekventa
kontakter, tydlighet och god etik. Det är BTS:s uppfattning att hög
kvalitet i kommunikationsarbetet aktivt bidrar till att stärka
förtroendet för bolag och ledning så att affärsmålen lättare uppnås.
Aktuell information om BTS publiceras på hemsidan. Delårs
rapporter och årsredovisningar publiceras på svenska och engelska.
Händelser som bedöms kunna vara kurspåverkande offentliggörs
genom pressmeddelanden. Utöver detta kommunicerar bolaget
med media, kapitalmarknaden och aktieägare i samband med
publiceringen av delårsrapporterna och deltar också löpande i olika
andra aktiviteter.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den
finansiella rapporteringen
God bolagsstyrning handlar om ordning och reda, korrekt hantering
av ekonomisk information och minimering av risker. En god kontroll
miljö bygger även på en organisationsstruktur med tydlig och
dokumenterad beslutsdelegering, tydliga riktlinjer och policys samt
en företagskultur med gemensamma värderingar.

Kontrollmiljö
Den interna kontrollen inom BTS baseras på en kontrollmiljö som
omfattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar.
Styrelsen har en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar
och som reglerar styrelsens arbetsfördelning. I arbetsordningen
framgår även vilka frågor som ska föreläggas styrelsen för beslut.
Rollfördelning mellan styrelse och verkställande direktören finns
kommunicerad i styrelsens arbetsordning samt dess VD-instruktion.
Verkställande direktören leder därutöver verksamheten utifrån aktie
bolagslagen, andra lagar och förordningar, regelverk för aktiemark
nadsbolag, svensk kod för bolagsstyrning m m.
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Bolaget har upprättat policies som avser ekonomisk rapportering,
IT och IT-säkerhet och personalfrågor (ersättningar till ledande
befattningshavare, arbetsmiljö och jämställdhet) m m. Ekonomiskt
ansvar och befogenheter framgår av styrelsens VD-instruktion jämte
beslutade attestrutiner. För att begränsa och kontrollera de
finansiella riskerna har styrelsen fastställt en finanspolicy.
Bolagets operativa organisation är kommunicerad via
organisationsschema kompletterade med roll- eller ansvars
fördelningar.
Styrelsen följer upp att fastlagda principer för den finansiella
rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller
ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer. Bolagsledningen
ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att
hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. En tydlig
organisation och beslutsordning syftar till att skapa en god med
vetenhet om risker hos medarbetarna och ett väl avvägt risk
tagande. För att säkerställa att de interna rutinerna och kontrollerna
fungerat på ett adekvat och likartat sätt, finns rutinbeskrivning för
de viktigaste processerna. Inbyggda kontrollpunkter gör även att
risken för felaktigheter i redovisningen minimeras. Likaså finns
dokumenterade rutiner avseende hanteringen av bolagets
ekonomi- och konsolideringssystem. Aktiviteter sker löpande för att
vidmakthålla god intern kontroll och därmed förebygga och
upptäcka risker.

Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i BTS Group (publ) Org nr 556566-7119.
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för
år 2010 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisnings
lagen.
Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrnings
rapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och
bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om
bolaget.
Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att
dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Stockholm den 11 april 2011
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Information och kommunikation
Väsentliga riktlinjer, manualer m.m. som påverkar den finansiella
rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörd
personal inom koncernen. Det finns såväl formella som informella
informationskanaler till bolagsledningen och styrelsen för väsentlig
information från medarbetarna. För extern kommunikation följer
bolaget de styrande regelverk som tidigare berörts.

Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolags
ledningen lämnar. Styrelsens arbete innefattar också att säkerställa
att åtgärder vidtas rörande eventuella brister och förslag till åtgärder
som framkommit vid extern revision.
BTS har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision)
baserat på bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter
i verksamheten – med hänsyn till koncernens storlek, organisation
och rapporteringsstruktur – eller andra förhållanden som för
närvarande motiverar det.
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