VEDERLAGSPOLITIK
(Vedtaget pr. 21.08.2019 på den ordinære generalforsamling)

1.

Indledning

1.1.

Denne vederlagspolitik for Bang & Olufsen a/s, CVR-nr. 41257911, (“B&O” eller “Selskabet”) er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens §§ 139 og 139a og anbefalingerne, som er offentliggjort af
Komitéen for god Selskabsledelse og implementeret af Nasdaq Copenhagen A/S.

1.2.

Vederlagspolitikken fastlægger rammerne for vederlag til medlemmerne af B&O's bestyrelse (“Bestyrelsen”) og direktion (“Direktionen”).

2.

Politikkens omfang

2.1.

Politikken gælder for vederlag, som medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen modtager for arbejde
udført for Bang & Olufsen.

3.

Definitioner
Bang & Olufsen

omfatter alle enheder under Bang & Olufsen a/s

Direktionen

henviser til direktørerne i Bang & Olufsens direktion,
som er registreret hos Erhvervsstyrelsen

Politik
4.

Formål

4.1.

Det overordnede formål med vederlagspolitikken for Bang & Olufsen er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen og at afstemme Bestyrelsens og Direktionens interesser med Selskabets aktionærers og andre interessenters interesser.

4.2.

Vederlaget til Bestyrelsen og Direktionen har til formål at understøtte Bang & Olufsens strategiske mål
og til at fremme værdiskabelsen til fordel for Bang & Olufsens aktionærer.

4.3.

De konkrete vederlagspakker og incitamentsprogrammer for medlemmer af Direktionen skal opfylde følgende principper:
(a) Der skal fastsættes grænser for de variable komponenters andel af den samlede vederlagspakke,

(b) der skal sikres en rimelig balance mellem vederlaget og incitamentsaflønningen, de forventede risici
og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt,
(c) der skal være klarhed om resultatkriterier og målbarhed for tildeling af variable komponenter, og
(d) det variable vederlag skal bestå af både kortsigtede og langsigtede komponenter.

4.4.

Med henblik på opfyldelse af det overordnede formål med denne vederlagspolitik kan Bestyrelsen i særlige tilfælde og på grundlag af vederlagsudvalgets anbefalinger beslutte midlertidigt at fravige grænserne
i pkt. 6.3.3.1, 6.3.3.3 og 6.3.4.5 for den generelle vederlagspolitik på individuelt grundlag. Bestyrelsen
er i så fald forpligtet til at forklare baggrunden for fravigelsen på den næste ordinære generalforsamling
og medtage en beskrivelse heraf i vederlagsrapporten, som fremlægges på denne generalforsamling.

5.

Vederlag til Bestyrelsen

5.1.

Medlemmerne af Bestyrelsen modtager vederlag i form af et fast årligt honorar godkendt af generalforsamlingen og er ikke omfattet af incitamentsprogrammer eller berettiget til variabelt vederlag.

5.2.

Alle medlemmer af Bestyrelsen, uanset om de er valgt af generalforsamlingen eller af Bang & Olufsens
eller Bang & Olufsen-koncernens medarbejdere, modtager et årligt grundhonorar i overensstemmelse
med markedspraksis hos sammenlignelige, børsnoterede selskaber under hensyntagen til medlemmernes nødvendige kompetencer, indsats og arbejdsomfang.

5.3.

Formanden for Bestyrelsen modtager 3 gange det årlige grundhonorar og næstformanden modtager 1,5
gang det årlige grundhonorar for deres udvidede hverv.

5.4.

Alle medlemmer af Bestyrelsen, som samtidig er medlemmer af udvalg nedsat af Bestyrelsen, modtager
et yderligere fast honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde. Formanden for revisionsudvalget modtager 2 gange det årlige, faste udvalgshonorar. Størrelsen på det faste udvalgshonorar afhænger af
kompetencerne, indsatsen og arbejdsomfanget, som kræves af medlemmerne af de enkelte udvalg.

5.5.

Medlemmer af Bestyrelsen kan være berettiget til rimelig rejsegodtgørelse og deltagelse i relevant uddannelse, forudsat at de samlede omkostninger forbundet hermed ikke overstiger 20% af det årlige,
faste udvalgshonorar.

5.6.

Såfremt et medlem af Bestyrelsen påtager sig konkrete ad hoc-opgaver uden for rammerne af Bestyrelsens sædvanlige opgaver i henhold til Bestyrelsens forretningsorden, kan det pågældende medlem tilbydes et fast honorar for arbejde udført i forbindelse med sådanne opgaver.

5.7.

Med henblik på at afstemme selskabets aktionærers interesser og Bestyrelsens medlemmers interesser
vedrørende kursudviklingen er hvert generalforsamlingsvalgt medlem af Bestyrelsen forpligtet til at investere i aktier udstedt af Selskabet senest 12 måneder efter datoen for det pågældende medlems valg
til Bestyrelsen for et beløb, der som minimum svarer til det årlige grundhonorar til et menigt medlem af
Bestyrelsen i henhold til den seneste årsrapport, og til at beholde den kapitalpost så længe vedkommende
er medlem af Bestyrelsen.

5.8.

Bestyrelsens vederlag for det kommende regnskabsår skal godkendes af Selskabets generalforsamling.

6.

Vederlag til Direktionen

6.1.

Det samlede vederlag

6.1.1.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatafhængigt vederlag til Direktionen er
med til at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere, samtidig med
at Direktionen gennem et variabelt vederlag tilskyndes til at skabe værdi til fordel for Selskabets aktionærer og interessenter.

6.1.2.

Direktionens ansættelsesvilkår og vederlag aftales mellem den enkelte direktør og Bestyrelsen.

6.1.3.

Det samlede vederlag til Direktionen kan bestå af følgende faste og variable vederlagskomponenter:
(a) en fast grundløn inklusive pensionsbidrag ("årlig grundløn"),
(b) variabelt vederlag bestående af (i) ikke-aktiebaseret kontant bonus og/eller (ii) aktiebaseret aflønning,
(c) opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse, og
(d) sædvanlige ikke-monetære løndele.

6.1.2.

Disse vederlagskomponenter skal skabe en velafbalanceret vederlagspakke, som afspejler (i) Direktionens medlemmers individuelle resultat og ansvar i forhold til de fastsatte økonomiske og ikke-økonomiske mål både på kort og lang sigt og (ii) Selskabets samlede resultat.

6.2.

Årlig grundløn

6.2.1.

Den årlige grundløn er fastsat med henblik på at tilbyde en konkurrencedygtig aflønning for at tiltrække
og fastholde medlemmer af Direktionen med de nødvendige faglige og personlige kompetencer. Den
årlige grundløn for medlemmerne af Direktionen skal være i overensstemmelse med markedspraksis og
baseret på det enkelte medlems ansvar og resultater.

6.2.2.

Medlemmerne af Direktionen er berettiget til sædvanlige ikke-monetære løndele såsom firmabil, forsikring, avis, telefonopkobling og internetadgang mv. i henhold til Bestyrelsens godkendelse.

6.2.3.

Hvis et medlem af Direktionen er nødt til at flytte for at kunne tage stillingen i Direktionen, kan det
pågældende medlem af Direktionen efter Bestyrelsens skøn være berettiget til visse andre ikke-monetære løndele, såsom tilskud til bolig og undervisningsgebyr.

6.2.4.

Medlemmerne af Direktionen kan også deltage i Selskabets pensionsordning.

6.3.

Variabelt vederlag

6.3.1.

Ud over den årlige grundløn kan medlemmerne af Direktionen modtage et variabelt vederlag, som skal
baseres på Direktionens medlemmers individuelle resultat og ansvar i forhold til de fastsatte økonomiske
og ikke-økonomiske mål både på kort og lang sigt og på Selskabets samlede resultat.

6.3.2.

Direktionen kan efter Bestyrelsens skøn være berettiget til at deltage i følgende incitamentsordninger:
(a) Kontant bonus
(b) Matching Shares-programmer
De to incitamentsordningers udformning og implementering har til formål at sikre, at Direktionens og
aktionærernes interesser afstemmes, og at Direktionen ved udøvelsen af sit hverv understøtter Selskabets aktionærers og andre interessenters kort- og langsigtede interesser og bidrager til opfyldelsen af
Selskabets strategi, bæredygtighed og langsigtede værdiskabelse.

6.3.3.

Kontant bonus

6.3.3.1. Det enkelte medlem af Direktionen kan modtage en årlig bonus, der maksimalt kan udgøre 38,5% af det
pågældende medlems bruttoløn for det pågældende år. Den administrerende direktør kan dog modtage
en årlig bonus, der maksimalt kan udgøre 100% af den administrerende direktørs bruttoløn for det pågældende år.
6.3.3.2. Denne kontante bonus har til hensigt at sikre opfyldelse af Selskabets kortsigtede mål. Udbetaling af
bonus og størrelsen heraf afhænger derfor af opfyldelsen af de mål, som aftales for et år ad gangen.
Disse mål vedrører primært opfyldelse af Selskabets regnskabsmæssige resultat og individuelle resultatkriterier, som afspejler og understøtter Selskabets kortsigtede mål.
6.3.3.3. Den årlige bonus, som kan tildeles selskabets administrerende direktør, skal være opdelt, således at
75% af bonussen kan udbetales, såfremt visse ordinære bonusmål fastsat efter Bestyrelsens skøn i overensstemmelse med ovennævnte kriterier er opfyldt, mens de resterende 25% af bonussen kan udbetales,
såfremt visse ekstraordinære bonusmål fastsat efter Bestyrelsens skøn i overensstemmelse med ovennævnte kriterier er opfyldt.
6.3.4.

Matching Shares-programmer

6.3.4.1. Medlemmer af Direktionen kan efter bestyrelsens skøn tilbydes at deltage i Matching Shares-programmer.
6.3.4.2. I henhold til Selskabets Matching Shares-programmer tilbydes de deltagende medlemmer en mulighed
for at erhverve aktier i B&O for egen regning ("Investeringsaktier"), som efter tre år giver de deltagende
medlemmer ret til at modtage 1-5 aktier ("Matching Shares") i Selskabet pr. Investeringsaktie, forudsat
at visse betingelser er opfyldt. Det antal Matching Shares, som det deltagende medlem eventuelt vil
være berettiget til at modtage, fastsættes ud fra antallet af erhvervede Investeringsaktier, Selskabets
resultat og deltagerens fortsatte ansættelse i Selskabet. Bestyrelsen fastsætter resultatkriterierne, som
primært vedrører opfyldelse af aftalte mål vedrørende Selskabets økonomiske og ikke-økonomiske mål i
overensstemmelse med Selskabets kort- og langsigtede mål.
6.3.4.3. Deltagelse i Matching Shares-programmerne anses som variabel løn og tilbydes medlemmerne af Direktionen som en vederlagskomponent for at sikre, at Direktionen bevarer fokus på værdiskabelse og opfyldelse af Selskabets langsigtede mål.
6.3.4.4. Deltagelse i et eller flere Matching Shares-programmer tilbydes efter Bestyrelsens skøn.
6.3.4.5. Følgende retningslinjer gælder for Direktionens deltagelse i Matching Shares-programmerne:
(a) Deltagelse i Matching Shares-programmerne er betinget af, at det enkelte medlem af Direktionen
erhverver Investeringsaktier i Selskabet til en værdi, som mindst svarer til en procentdel af det pågældende medlems årlige grundløn fastsat af Bestyrelsen ("Investeringskrav"). For at imødekomme Investeringskravet kan medlemmet enten erhverve aktier til markedspris på Nasdaq Copenhagen A/S i et
åbent handelsvindue eller overføre aktier, som medlemmet allerede ejer, til Matching Shares-programmet.
(b) Det maksimale antal Investeringsaktier, som de deltagende medlemmer af Direktionen kan overføre
til hvert Matching Shares-program, fastsættes efter Bestyrelsens skøn, men kan under ingen omstændigheder overstige 30% af den administrerende direktørs og 25% af de øvrige medlemmers årlige grundløn.
(c) Tre år efter at det deltagende medlem er blevet tilbudt og har accepteret at deltage i et Matching
Shares-program, og forudsat at nedenstående betingelser er opfyldt, herunder aftalte resultatmål, vil
Selskabet vederlagsfrit tildele medlemmerne Matching Shares i Selskabet. Det antal Matching Shares,
som tildeles de deltagende medlemmer, afhænger af antallet af erhvervede Investeringsaktier og Selskabets resultater i den treårige modningsperiode. Selskabet vil dog kun tildele Matching Shares til det
deltagende medlem, hvis følgende betingelser er opfyldt:

(c.i.)

Medlemmet har erhvervet et tilstrækkeligt antal Investeringsaktier til at opfylde Investeringskravet og har opfyldt dette krav indtil modningsperiodens udløb.

(c.ii.)

Medlemmet har ikke fortabt sin ret til at deltage i programmet, uanset årsag.

(c.iii.)

Medlemmet er stadig ansat i Selskabet eller er fratrådt som "good leaver" (dvs. Selskabet har
opsagt medlemmet, uden at dette skyldes medlemmets misligholdelse, som følge af seneste
pensionsalder eller dødsfald, eller medlemmet har opsagt sin stilling, fordi en gældende offentlig
eller privat pensionsordning er trådt i kraft, eller på grund af Selskabets væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet). Et deltagende medlem kan efter Bestyrelsens skøn anses for at
være "good leaver" i andre tilfælde end dem, som er anført ovenfor, forudsat at det deltagende
medlem (i) har medvirket til værdiskabelsen og opfyldelsen af Selskabets langsigtede mål og (ii)
har været ansat i Selskabet i alle tre regnskabsår, som Matching Shares-programmet vedrører.
Hvis et medlem derudover er ansat i Selskabet ved Matching Shares-programmets udløb, men
er blevet forsinket i erhvervelsen af Investeringsaktier på grund af medlemmets besiddelse af
intern viden, vil det pågældende medlem beholde retten til at modtage Matching Shares, selvom
medlemmet opsiger sin stilling i Selskabet efter Matching Shares-programmets udløb.

(c.iv.)

De tildelingskriterier, som er fastsat af Bestyrelsen, er opfyldt.

(c.v.)

Matching Shares-programmet er ikke ophørt.

(d) Matching Shares, som tildeles et medlem af Direktionen, er ikke underlagt ejerkrav. I stedet for
Matching Shares er Selskabet berettiget til at godtgøre medlemmet med et kontant beløb svarende til
værdien af de pågældende Matching Shares.
6.3.4.6. Selskabet har efter bestyrelsens skøn til hensigt så vidt muligt løbende at afdække de Matching Shares,
som skal tildeles et medlem af Direktionen, ved opkøb af egne aktier. Det forventes derfor, at det ikke
er nødvendigt at gennemføre en kapitaludvidelse, for at Selskabet kan levere aktierne for at afdække
Selskabets forpligtelser i henhold til Matching Shares-programmerne.
6.4.

Tilbagebetaling (clawback)
Såfremt bonus, Matching Shares (eller retten til at modtage sådanne aktier) eller anden incitamentsaflønning er tildelt et medlem af Direktionen på grundlag af oplysninger eller regnskaber, som efterfølgende
viser sig at være urigtige, kan Selskabet forlange hel eller delvis tilbagelevering af den incitamentsaflønning, som er tildelt på grundlag af sådanne oplysninger.

6.5.

Opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse
Ansættelsesaftaler med medlemmer af Direktionen kan være løbende (dvs. uden tidsbegrænsning) og
er underlagt et opsigelsesvarsel på højst 24 måneder.

7.

Vederlagsudvalg

7.1.

Bestyrelsen har nedsat et vederlagsudvalg ("Vederlagsudvalget") for at sikre, at Selskabet vedligeholder
og iagttager en vederlagspolitik for medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen. Vederlagsudvalget skal
ved udarbejdelse af vederlagspolitikken og de individuelle vederlagsaftaler tage Selskabets andre medarbejderes aflønnings- og ansættelsesvilkår i betragtning med henblik på at sikre en passende ensretning
henset til markedspraksis hos sammenlignelige, børsnoterede selskaber og Direktionens og Bestyrelsens
enkelte medlemmers overordnede ansvar og hverv.

7.2.

Vederlagspolitikken og enhver ændring deraf skal godkendes af Bestyrelsen og generalforsamlingen.

7.3.

Vederlagsudvalget skal vurdere og fremkomme med forslag om vederlag til medlemmerne af Bestyrelsen
og Direktionen.

7.4.

Vederlagsudvalget skal antage sine egne rådgivere uafhængigt af de eksterne rådgivere, som Selskabet
og/eller Direktionen har antaget.

7.5.

Med henblik på at undgå interessekonflikter skal vederlagspolitikken og vederlag til Bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen, og vederlag til Direktionen skal godkendes af Bestyrelsen.

8.

Godkendelse og offentliggørelse af vederlagspolitikken

8.1.

Denne vederlagspolitik er gennemgået og godkendt af Bestyrelsen, og vederlagspolitikken skal offentliggøres på Selskabets hjemmeside (www.bang-olufsen.com) med angivelse af datoen for vedtagelsen på
Selskabets generalforsamling den 21. august 2019. Vederlagspolitikken gælder for vederlagsprogrammer
vedrørende regnskabsåret 2019/2020 og efterfølgende regnskabsår.

8.2.

Vederlagspolitikken beskrives i Selskabets årsrapport, og i forbindelse med Bestyrelsens beretning på
den ordinære generalforsamling skal formanden kommentere på principperne for vederlagspolitikken og
overholdelse deraf.

8.3.

Selskabet udarbejder i overensstemmelse med gældende lovgivning en vederlagsrapport, som blandt
andet indeholder oplysninger om det samlede vederlag til hvert enkelt medlem af Direktionen på et
individuelt grundlag og om overholdelse af vederlagspolitikken.

9.

Revision af politikken

9.1.

Vederlagsudvalget reviderer vederlagspolitikken mindst én gang årligt.

10.

Ejer

10.1.

Senior Vice President, Group Functions

