Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Dessa riktlinjer gäller för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören
(”VD”) och andra ledande befattningshavare i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078
(“Stillfront” eller ”Bolaget”).
Med förbehåll för den efterföljande punkten gäller dessa riktlinjer även för en styrelseledamot
i Stillfront som erhåller ersättning från Bolaget och varje hänvisning till "ledning" och/eller en
"ledande befattningshavare" ska för detta syfte även anses omfatta sådan styrelseledamot.
Dessa riktlinjer gäller inte ersättning som beslutats eller godkänts av stämman.
Riktlinjerna är framåtblickande, dvs. de är tillämpliga på ersättningar som är överenskomna
och ändringar av tidigare överenskomna ersättningar, efter antagandet av riktlinjerna vid
årsstämman 2021.
Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Stillfronts affärsstrategi är att vara ledande inom free-to-play onlinespel genom att erbjuda
långsiktig och förstklassig digital underhållning genom sin globala grupp av spelutvecklare.
Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv är Stillfronts tillväxtstrategi.
För mer information om Bolagets affärsstrategi, se https://www.stillfront.com/en/about-thecompany/.
En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av Bolagets affärsstrategi och värnande
av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Bolaget ska kunna rekrytera och
behålla kvalificerad personal. För detta ändamål är det nödvändigt att Bolaget erbjuder
konkurrenskraftig ersättning. De övergripande riktlinjerna för ersättning till Bolagets ledning
ska baseras på befattningen, den individuella utvecklingen, Bolagets resultat samt att
ersättningen ska vara konkurrenskraftig.
Typer av ersättning, etc.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast
kontantlön, rörlig kontantersättning baserad på årliga resultatmål (bonus), pensionsförmåner
och andra förmåner. Dessutom kan bolagsstämman, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om
bland annat aktierelaterade eller aktiekursrelaterade ersättningar.
Fast lön
Den fasta lönen ska baseras på individens erfarenhet, ansvarsområde och relaterad till
den relevanta marknaden. Fast lön ska revideras årligen.
Rörlig kontantersättning
Uppfyllandet av kriterierna för tilldelning av rörlig kontantersättning ska mätas årligen.
Den rörliga kontantersättningen för en ledande befattningshavare kan som huvudregel
motsvara högst femtio procent (50 %) av den fasta årliga kontantlönen. Den rörliga
kontantersättningen kan dock uppgå till upp till hundra procent (100 %) av den fasta
årliga kontantlönen för en ledande befattningshavare om det motiveras av
ersättningsstrukturer eller extraordinära arrangemang i det individuella fallet.
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Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier så som intäkter, resultat i förhållande till budgeten, utvecklingen av Bolagets
aktiekurs, uppfyllda hållbarhetsmål och personlig prestation.
Styrelsen ska ha möjlighet, i enlighet med tillämplig lag eller avtalsbestämmelser, att
med förbehåll för de begränsningar som kan gälla enligt lag eller avtal, helt eller delvis
återkräva rörlig ersättning som betalats ut på felaktiga grunder (återkrav).
I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig kontantersättning har uppfyllts
ska utvärderas/bestämmas när mätperioden är avslutad. Ersättningsutskottet ansvarar
för utvärderingen i den mån det rör rörlig ersättning till VD. VD ansvarar för
utvärderingen av kontantersättningen till andra ledande befattningshavare. För
finansiella mål ska utvärderingen baseras på den senaste finansiella informationen som
offentliggjorts av Bolaget.
Rörliga långsiktiga incitamentsprogram (LTIP)
Långsiktiga incitamentsprogram har implementerats i Bolaget. Sådana program har
beslutats av bolagsstämman och undantas därför dessa riktlinjer. Dessa LTIP
inkluderar de ledande befattningshavarna och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess
dotterbolag. Programmen är villkorade av vissa innehavstider på flera år. För mer
information om dessa LTIP, inklusive de kriterier som resultatet beror på, se
https://www.stillfront.com/en/remuneration/.
Pensionsförmåner och andra förmåner
Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Rörliga
kontantersättningar ska inte berättiga till pensionsförmåner. Pensionspremierna för
premiebestämd pension ska uppgå till högst trettio procent (30 %) av den fasta årliga
kontantlönen.
Andra förmåner kan till exempel inkludera sjukvårdsförsäkring och företagsbil. Sådana
förmåner ska vara begränsade och inte överstiga fem procent (5 %) av den fasta årliga
kontantlönen.
För anställningar som regleras av andra regler än svenska, kan pensionsförmåner och
andra förmåner anpassas för att efterleva obligatoriska regler eller fastställd praxis med
hänsyn till, i den mån det är möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer.
Upphörande av anställning
Ledande befattningshavare ska erbjudas anställningsvillkor i enlighet med lagar och praxis
som gäller i det land där den anställde är anställd. Vid anställningens upphörande får
uppsägningstiden inte överstiga tolv (12) månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden
och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta
kontantlönen för ett (1) år för någon ledande befattningshavare. När uppsägningen görs av
den ledande befattningshavaren får uppsägningstiden inte överstiga sex (6) månader.
Avgångsvederlag utgår inte i detta fall.
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Dessutom kan ersättning betalas för åtaganden om att inte konkurrera. Sådan ersättning ska
kompensera för inkomstförlust och ska endast utbetalas i den mån den tidigare anställda
ledande befattningshavaren inte har rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den
fasta kontantlönen vid tiden för anställningens upphörande, såvida inte annat föreskrivs i
obligatoriska kollektivavtalsbestämmelser, och betalas under den tid som
konkurrensklausulen är tillämplig.
Lön och anställningsvillkor för ledningen
Vid utvärdering av om dessa riktlinjer och de begränsningar som anges här är rimliga har
styrelsen (inklusive ersättningsutskottet) beaktat den totala inkomsten för alla anställda i
Bolaget, inklusive de olika komponenterna i deras ersättning samt ökning och tillväxttakt över
tiden.
Beslutsprocessen för att fastställa, granska och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Utskottets uppgifter inkluderar att förbereda
styrelsens beslut om förslag till ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare. Styrelsen
ska utarbeta ett förslag till nya ersättningsriktlinjer minst vart fjärde år och överlämna det till
bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antas av bolagsstämman.
Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning för
ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ledande befattningshavares
ersättning samt de nuvarande ersättningsstrukturerna och kompensationsnivåerna i Bolaget.
Medlemmarna i ersättningsutskottet är oberoende av Bolaget och dess ledande
befattningshavare. VD och andra ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling
av och beslut om ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av sådana frågor.
Information om beslutad ersättning som ännu inte förfallit
Det finns ingen beslutad ersättning som ännu inte förfallit.
Undantag från riktlinjerna
Styrelsen kan tillfälligt besluta att avvika från riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett
specifikt fall finns särskild anledning till undantaget och ett undantag är nödvändigt för att
tjäna Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets
ekonomiska livskraft. Som anges ovan inkluderar ersättningsutskottets uppgifter att förbereda
styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor. Detta inkluderar beslut att avvika från
riktlinjerna.
Det har inte förekommit någon avvikelse från ersättningsriktlinjerna som beslutades av
årsstämman 2020.
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