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Värdeskapande i Proact

Verksamhetskapital
• Verksamhet i 13 länder

Relationskapital
• Nära samarbete med strategiskt utvalda 

välrenommerade leverantörer

Humankapital
• 1 178 medarbetare, många med 

specialistkompetens

Finansiellt kapital
• 1 468 MSEK i sysselsatt kapital

Strategiska  
fokusområdenResurser

Förtydligad  
marknadspositionering

Läs mer på sid 7

Utveckling av erbjudandet 
med kunden i fokus

Läs mer på sid 7

Högkvalitativa tjänster 
med nöjda kunder

Läs mer på sid 7

Fokus på medarbetarna

Läs mer på sid 7

Accelerera tillväxt genom 
förvärv

Läs mer på sid 7

Värdegrund:
Integrity Commitment Excellence



3Hållbarhetsrapport 2021 Proact

Värdeskapande i Proact   

Kunder
• Säkrad tillgänglighet till verksamhets- 

kritisk information och data

• Stabil infrastruktur

• Stabila säkerhetsrutiner

• Sänkta IT-kostnader

• Säkra och flexibla IT-system

• Anpassade lösningar

Leverantörer
• Etiska affärer

• Långsiktiga samarbeten

Medarbetare
• Internationell miljö

• Specialistkompetens

• Utvecklingsmöjligheter

• Stabil arbetsgivare

Samhälle
• Arbetstillfällen

• Kundlösningar som bidrar till 
effektivare resursutnyttjande

Aktieägare
• Direktavkastning

• Värdetillväxt

Fördelat värdeSkapat värde

Leverantörer

2 401
MSEK
Kostnad för varor och tjänster

Medarbetare

972
MSEK
Löner och ersättningar

Samhälle

35
MSEK
Inkomstskatter

Kvar i bolaget till  
nya investeringar

76
MSEK

Aktieägare

41
MSEK
Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå  
årsstämman att utdelning om 
1,50 kr per aktie lämnas för  
verksamhetsåret 2021.
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Vision, affärsidé och mål 

Långsiktiga finansiella mål Utfall Historisk måluppfyllelse

Försäljningstillväxt
Den genomsnittliga totala  
försäljningstillväxten ska 
uppgå till minst 10 procent 
per år.

Försäljningstillväxten uppgick  
till -3 procent. 

Marginal 
EBITA-marginalen ska  
uppgå till minst 8 procent.

För helåret genererade bolaget  
en EBITA-marginal om 5,6 procent  
av intäkterna.

Skuldsättning 
Nettoskulden i förhållande  
till EBITDA ska ej överstiga  
2 ggr.

Vid utgången av året hade bolaget  
en skuldsättningsgrad om 0,75 ggr.

Avkastning på  
sysselsatt kapital
Avkastning på sysselsatt 
kapital ska uppgå till minst 
25 procent.

För år 2021 uppgick avkastning  
på sysselsatt kapital till 13,4 procent.

Utdelning 
Bolaget avser långsiktigt  
att lämna utdelning om 
25-35 procent av vinsten 
efter skatt.

För år 2021 föreslås att utdelning 
om 1,50 kr per aktie lämnas, vilket 
motsvarar 35,1 procent av resultat 
efter skatt.

Vision
Vår vision är att vara världens mest till för litliga 
IT-tjänstepartner som ger affärsvärde och tillväxt för 
våra kunder.

>10%

>8%

>25%

25-35%

<2 ggr

Affärsidé
Vi erbjuder en kombination av marknadsledande  
multi cloud lösningar och unik kompetens som skapar 
affärsnytta och tillväxt via IT och som ger ett bestående 
värde för våra kunder.
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Fokusområden
För att uppnå uppsatta tillväxtmål arbetar bolaget enligt fem definierade strategiska fokus  områden.  
Våra kunders digitaliseringsresa ger upphov till nya behov och dessa ligger till grund för fokusområdena. 

Strategi

Strategiska fokusområden Prioriteringar Uppföljning 2021

Inta en tydlig marknadsposition 
Vårt erbjudande, geografiska spridning,  
kompetens och partnerrelationer ger oss goda 
möjlig heter att ytterligare förstärka vår mark-
nadsposition. Vi ska vara tydliga och enhetliga 
i vårt erbjudande på alla marknader, i alla  
kanaler och gentemot alla målgrupper.

•  Fortsätta driva vår positionering 
som specialist på data och informa-
tionshantering.

•  Lyfta fram bredden i vår kompetens 
och vårt Multicloud-erbjudande.

•  Stärka vår positionering kring 
säkerhetstjänster.

Vi har drivit vårt multicloud-budskap  
och position som specialist inom data-
hantering. Vi har ökat vår närvaro på soc-
iala medier och engagerat målgruppen 
i olika varumärkesbyggande initiativ. Ett 
exempel är vår nya podcast-satsning  
Let's Talk Data som lyfter våra specialister 
inom multi cloud, AI, säkerhet och nätverk.

Utveckling av erbjudandet  
med kunden i fokus 
Genom våra starka kundrelationer ska  
potentialen i den befintliga kundbasen tillvaratas 
genom tydligare fokus på att bredda vår portfölj. 
Därutöver ska vi utöka insatserna för att nå nya 
kundsegment och branscher med vårt erbju-
dande. Våra centrala och lokala team arbetar 
nära våra kunder och partners för att kontinuer-
ligt utveckla vårt erbjudande.

•  Växa vår tjänsteförsäljning främst 
genom egna molntjänster 
 (Managed Cloud Services).

•  Säljledarutveckling med fokus på 
förändringsarbete och värdebaserad
molntjänstförsäljning.

•  Ökat fokus på konsultkompetens 
kring publika moln och säkerhet.

•  Tjänstefiering, "Managed Container 
Platform", baserat på erbjudandet 
från det nyligen uppköpta bolaget 
Conoa.

Under året har vi tagit betydande steg  
i att förbättra vår "go-to market"-modell 
för nya tjänster. Vi har lanserat flera viktiga 
tjänster, inklusive Disaster Recovery as 
a Service och LogicMonitor. Vi har byggt 
vidare på Proact Academy med fokus på 
säljträning och säljmaterial kopplat till 
våra standardiserade molntjänster. Vi har 
dessutom blivit utvalda som leverantör 
inom det europeiska ram avtalet GEANT 
med  Proact Hybrid Cloud.

Högkvalitativ tjänsteleverans  
med nöjda kunder
Med enhetliga processer och rutiner i våra 
leverans hubbar skapas en kostnadseffektiv 
organisation för tjänsteleverans. Vi ska fortsätta 
att förbättra och effektivisera vår tjänsteleverans 
genom digitalisering, kompetenshantering och 
förbättrade verktyg, processer och rutiner. 

•  Ytterligare förbättra kvalitet 
och kundupplevelse.

•  Effektivitet och "time-to-market" 
i vår tjänsteleverans.

•  Fortsatt utveckling av leveransmodell 
över de fyra leveranshubbarna.

Vi har under året byggt nya och mer 
effektiva processer och rutiner för att  
effektivisera leveransen i våra hubbar.  
Vi har även lanserat ett helt nytt system 
för att mäta kundnöjdhet vilket öppnar  
nya möjligheter för ökat fokus på kund-
nöjdhet, kundupplevelse och effektivitet 
i våra tjänster.

Fokus på medarbetarna
Våra kärnvärden ska utgöra grunden för vår 
företagskultur och ge samsyn kring hur vi skapar 
värde för våra intressenter. Vi ska fortsätta att 
arbeta med vår hållbarhetsplan samt implemen-
tera innehållet i vår företagshandbok och uppfö-
randekod. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare.

•  Ledarutveckling med fokus 
på förändringshantering.

•  Vidareutveckla vår förmåga att 
attrahera, utveckla och behålla 
medarbetare med hög kompetens.

•  Öka fokus på hållbarhet med prioritet 
på mångfald, uppförandekod 
och miljöfrågor.

Arbetet med ledarutveckling har fortsatt. 
Vi har genomfört ett utvecklingsprogram 
för bolagets ledare med fokus på strategi-
aktivering och förändringsledning. 
Vi har ökat fokus på att lyfta Proacts  
arbetsgivarvarumärke, företagskultur  
och medarbetare i olika kanaler, inklusive 
i sociala medier.

Accelerera tillväxt genom förvärv 
Fokus ligger fortsatt på att komplettera organisk 
tillväxt med företagsförvärv som dels leder till 
ökade marknadsandelar i viktiga geografiska 
regioner och dels bidrar till tillväxt inom strate-
giska fokusområden. 

•  Accelerera tillväxttakten med 
fokus på ökad lönsamhet och balans 
mellan system och tjänster.

•  Öka marknadsandelar i viktiga
geografiska regioner.

Under året genomfördes två förvärv. 
Conoa förvärvades i Sverige och ahd 
i Tyskland. Cetus Solutions som förvärv-
ades under 2020 har under året integre-
rats operativt under Proacts varumärke.



6 PrProoaacctt  Hållbarhetsrapport 22002211

Hållbarhet på Proact 

Proacts ambition är att säkerställa en framgångsrik, långsiktigt hållbar  
utveckling både för våra kunder och vårt företag – i balans mellan samhälleliga, 
miljömässiga och ekonomiska intressen.

Hållbarhetsrapportering för koncernen i enlighet med ÅRL 6 kap utgörs av sidorna 4-7 samt 16-22.

Väsentlighetsanalys
Under året har företagsledningen gjort en förnyad väsentlighets-
analys för vår hållbarhetsagenda som presenterats för och disku-
terats med styrelsen. Väsentlighetsanalysen har gjorts både med 
hänsyn till Proacts intressenter, definierade som medarbetare,  
kunder, leverantörer, ägare och samhället i stort, liksom vår för-
måga att skapa långsiktigt värde. Väsentlighetsanalysen har gjorts 
för att skapa en hållbarhetsagenda med tydliga och relevanta prio-
riteringar. Även riskerna har analyserats och värderats för att kunna 
fastställa en hållbarhetsagenda som bidrar till att Proact förblir ett 
företag som skapar långsiktigt värde.

Strukturen för vårt hållbarhetsarbete
Riktlinjer för hållbarhetsarbetet fastställs av styrelsen. VD har det 
yttersta ansvaret för att framgångsrikt implementera hållbarhets-
strategin. Koncernledningen ansvarar för framtagande av strategi 
och uppföljning av resultatet av koncernens hållbarhetsarbete. En 
medlem i koncernledningen är ansvarig för hållbarhetsagendan 
och rapportering av hållbarhetsarbetet sker löpande i koncernled-
ningsmöten. Det dagliga operativa ansvaret ligger hos respektive 
affärsenhet och den gemensamma leveransorganisationen med 
stöd av expertfunktionerna Legal, People & Culture, Portfolio 
& Technology och Finance. Hållbarhet gällande medarbetare 
är ett av målen för samtliga medlemmar i företagsledningens 
prestationsbaserade årliga bonusprogram. Respektive medlem 
i företagsledningen kan också få individuellt anpassande håll-
barhetsmål.

Intressentengagemang
En öppen dialog med våra intressenter är avgörande för att vi 
framgångsrikt ska kunna identifiera det som är angeläget för våra 
intressenter, globala trender och marknadsförväntningar. Vårt in-
tressentengagemang sker strukturerat via regelbundna kund- och 
medarbetarundersökningar samt via investerarträffar, möten och 
sammankomster. Att interagera med våra intressenter via sociala 
medier har blivit allt viktigare för att förstå våra intressenters upp-
fattningar i de länder där vi är verksamma samt på gruppnivå.

Vår syn på hållbarhet
Proacts perspektiv på hållbarhet är holistiskt och inkluderar både 
sociala, affärsmässiga och miljömässiga perspektiv. Vi har utifrån 
dessa perspektiv skapat en hållbarhetsagenda med relevanta mål 
och aktiviteter där vi kan påverka och bidra. Det är en samman-
vägning av viktiga områden för intressenter och de områden som 
Proact anser avgörande för hållbarhetsarbetet. Den sociala agen-
dan innehåller flera avgörande aktiviteter för våra medarbetare, 
liksom den affärsmässiga agendan inkluderar aktiviteter för kunder 
och leverantörer. Proact har ingen tillverkning men inom miljöom-
rådet är Proacts kvalitativa arbetsprocesser, minskad energiåtgång 
och hantering av material prioriterat.

FNs Sustainable Development Goals
Proact bekräftar vikten av FN:s Sustainable Development Goals 
(SDGs) som en gemensam global ambition att skydda vår planet 
och skapa välstånd för alla. Som företag har vi en stor påverkan 
genom att anpassa vårt sätt att arbeta för att möta behoven av 
morgondagens generationer. I vår hållbarhetsagenda har vi inte-
grerat de SDG:er där vi ser att vår verksamhet kan bidra.
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Hållbarhet   

Könsfördelning
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Män
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Gällande kön är vårt mål att uppnå en könsbalans om 70 procent män och 30 pro-
cent kvinnor år 2025 i den totala med arbetarstyrkan och på samtliga chefsnivåer.

Social agenda 

Medarbetare
Vi tror på framgång genom våra medarbetare. Vår transformation 
från att ses som ett produktbolag till ett bredare tjänsteföretag krä-
ver att vi underhåller och utvecklar kompetens och färdigheter hos 
våra medarbetare. Vi finns på olika platser så utmaningarna och 
möjligheterna kan se olika ut. Till exempel har vi på vissa platser 
brist på viss kompetens, på andra platser förbereder vi oss för ett 
generationsskifte. Vi måste hantera dessa utmaningar och möjlig-
heter ansvarsfullt. Tillsammans med frågor om hälsa och välmå-
ende kräver de systematisk planering och ett starkt ledarskap.

Proacts medarbetarstrategi leder vår ambition att skapa ett före-
tag som realiserar våra affärsplaner genom en kultur som uppvisar 
högt engagemang, professionalism, konstant lärande, öppenhet 
och inkludering. En arbetsplats som människor strävar efter att 
få komma till. Nyckelområden inom vår medarbetarstrategi är en 
stark kultur, ledarutveckling, talangutveckling och prestationsut-
värdering samt arbetsgivarevarumärke och rekrytering.

Ledarskap är en prioritet för oss då vi anser att detta är den star-
kaste drivkraften för vår framgång och en stark kultur. 

Under året undersöktes ledarskapsindex via medarbetarunder-
sökningen, där vi i jämförelse med andra företag generellt visar 
goda resultat.

Medarbetarindex

Benchmark

Proact
Samtliga  

branscher

Ledarskapsindex 83 78

Team-effektivitetsindex 80 76

Graden av energi 80 81

Upplevelse av tydlighet 80 79

Vi anser även att mångfald och inkludering är en nyckel för att driva 
innovation och stärka konkurrenskraften. Medarbetare med en 
mångfald av bakgrunder, perspektiv och erfarenheter gör företa-
get mer robust.

Proact ska erbjuda lika möjligheter till anställning, utveckling, 
ersättning och alla andra medarbetarrelaterade processer och 
arbetssätt utan diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg, kön, 
könsidentitet, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, 
religion, politiska åsikter, nationalitet, etnisk bakgrund, socialt 
ursprung, social status, tillhörighet till ursprungsbefolkning, funk-
tionshinder, ålder eller fackligt medlemskap.

Vi är engagerade i att erbjuda en arbetsplats som ger medarbe-
tarna positiva upplevelser både gällande fysisk och mental hälsa 
och välbefinnande. Med god teknik har samtliga anställda kunnat 
arbeta hemifrån sedan pandemins start och vi har följt upp välmå-
endet via två särskilda undersökningar med gott resultat.

Den pågående pandemin har dock påverkat våra medarbetare, 
speciellt i de funktioner och roller som är svåra att utföra på distans, 
vilket resulterat i ett lägre resultat i Employer Net Promotor Score 
(eNPS) som sjönk till 13 från föregående års resultat om 19. eNPS 
mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera Proact som 
arbetsgivare till en vän. Årets resultat är i linje med generell bench-
mark på 14.

Affärsetik 
Proact är ett internationellt företag som har verksamhet i tretton   
länder vilka alla har olika lagar, kulturer och traditioner. All verksam-
het ska bedrivas så att den uppfyller gällande lagstiftning, på ett 
hållbart sätt och i överensstämmelse med bolagets värderingar 
”integrity, committment and excellence”.

Vår Code of Conduct innehåller 13 viktiga principer som gäller 
alla våra medarbetare och ger vägledning i att göra etiskt riktiga 
affärer, respektera mänskliga och arbetstagarrättigheter, liksom att 
följa lagstiftning inom miljö, anti-korruption, konkurrens och anti-
diskriminering.

Andra dokument och policyer som är relevanta för vår affärsetik 
och regelefterlevnad inkluderar:

•  Company handbook

•  Data Privacy Policy

•  Finance Policy

•  Slavery and Human trafficking statement

•  Supplier Code of Conduct

Att följa lagar och förordningar är alltid högsta prioritet för oss men 
i en föränderlig värld menar vi att anta ett bredare perspektiv på 
regelefterlevnad är lika viktigt. Vår Company Handbook inkluderar 
riktlinjer för rekrytering och befordran som bildar en viktig bas för vår 
ambition gällande mångfald och inkludering. Personer med samma 
kvalifikationer ska ges samma anställningsvillkor och möjligheter 
utan urskiljning eller diskriminering på grund av ålder, etnicitet,  
religion, kön eller funktionshinder. Vår senaste medarbetarunder-
sökning visade att våra medarbetare inte upplever diskriminering.

Proact har en visselblåsarpolicy som ger alla medarbetare infor-
mation om hur misstänkta avvikelser från bolagets uppförandekod 
ska rapporteras. Alla Proacts medarbetare ska ofördröjligen rappor-
tera alla kända brott mot uppförandekoden eller eventuella farhågor 
de har rörande överträdelser, på det sätt som anges i policyn. 
Sådana rapporter och farhågor kommer skyndsamt att undersökas 
ingående. Proact kommer att skydda alla som i god tro rapporterar 
om sådana farhågor från alla former av repressalier. Visselblåsar-
policyn är en del av vår Code of Conduct vilken kommuniceras till 
alla medarbetare.

Under året har ett visselblåsarärende hanterats enligt företagets 
rutiner.

Hur vi arbetar 
För att undersöka efterlevnad och eventuella missförhållanden har 
vi en funktion som följer upp efterlevnad under vårt legala team, 
lett av vår General Counsel där också CFO och VP People & Culture 
ingår. Vår efterlevnadsfunktion genomför kvartalsvisa revisioner 
som sammanställs och presenteras för VD med förslag på åtgärder. 
Förekommande överträdelser är främst gällande ”Contract playbook 
rules” där kontrakt inte har följt den interna processen för hur de ska 
skrivas eller godkännas.

Utbildning i Code of Conduct och vår Company Handbook med 
samtliga policyer har genomförts för våra cirka 130 ledare med per-
sonalansvar. Ledarna har skrivit under att de har deltagit och förstått 
innehållet. Vi har också arbetat med en process för att nytillträdda 
ledare automatiskt ska få tillgång till och kunna tillgodogöra sig 
denna utbildning.

Nya medarbetare tar del av Code of Conduct och Company  
Handbook som en del av sin introduktion lokalt.
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Hållbarhet

Affärsmässig agenda

Kunder och leveranser
Vi har en lång historia av att ha långa och nära relationer med våra 
kunder. Våra kunder återfinns inom många sektorer i samhället;  
privata företag samt publik verksamhet inom hälsovård, utbild-
ningsväsende, myndigheter och stat. Deras behov är nyckel-
element i hur vi utvecklar våra produkter, tjänster och processer 
– både genom systematisk feedback och samarbete gällande 
olika hållbarhetsfrågor.

Kärnan i vår verksamhet är att hitta effektiva, säkra och hållbara 
lösningar till våra kunder, ofta gällande stora mängder information.

Informationssäkerhet är bland det viktigaste för våra kunder och 
en av deras största risker. Sedan 2013 är vi ISO-certifierade i ett 
flertal av våra länder. ISO27001, kvalitetsledningssystem för infor-
mationssäkerhet, är i detta sammanhang av största vikt för oss att 
leverera i enlighet med och bibehålla. Kvalitetsledningssystemen 
är landspecifika och kräver årliga uppdateringar och revisioner.

För att motsvara det förtroende som våra kunder givit oss leve-
reras tjänsterna enligt fastställda standarder såsom ”ITIL Service 
Management”, vilket omfattar ett flertal processer för att leverera 
kostnadseffektiva IT-tjänster med utgångspunkt från kundens 
verksamhet.

Proacts Code of Conduct utgör också ramverket för medar-
betare att agera professionellt gentemot våra kunder och göra 
ansvarsfulla affärer. Etiska bedömningar och ställningstagande 
kring vilka affärer vi vill medverka i hanteras vid affärsområdenas 
kvartalsvisa avstämningar med VD.

Leverantörer
Varje år köper vi in varor för betydande belopp. Våra leverantörer 
återfinns främst i Europa och Nordamerika, där efterlevnaden av 
grundläggande mänskliga rättigheter är god. Våra leverantörer 
är vanligen också stora företag som har utarbetat omfattande 
program gällande hållbart och ansvarsfullt företagande. Samtliga 
våra leverantörer genomgår en godkännandeprocess där såväl 
produktsäkerhet som hållbarhetsaspekter utvärderas. 

Vi har inom ramen för Vendor Management utvecklat ett 
omfattande frågebatteri för att få en tydlig förståelse för våra 
leverantörers standarder inom hållbarhet. Antagningsprocessen 
finns även dokumenterad i Company Handbook som är ett viktigt 
styrinstrument för vår verksamhet. Vi genomför också återkom-
mande uppföljningar och genomgångar. Syftet är att säkerställa 
att internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och korruption efterlevs.

Miljömässig agenda

Arbetsprocesser
Som ett teknikbolag utan egen tillverkning, eller omfattande 
logistik, ligger Proacts största bidrag till en miljömässigt hållbar 
utveckling i kvalitativa, resurssnåla och hållbara arbetsprocesser 
och en minskad energiåtgång liksom hållbar hantering av material.

Målsättningen är att alla verksamheter ska ha relevant certifie-
ring för att kunna bedriva sin verksamhet på ett säkert och struk-
turerat sätt i enlighet med de lokala krav som finns på respektive 
marknad. Bolagen i de länder där Proact har omfattande verksam-
het är i de flesta fall certifierade enligt ISO9001 (kvalitet), ISO14001 
(miljö) och ISO27001 (datasäkerhet), men även bolagen i de länder 
där verksamheten är av mindre omfattning är certifierade enligt 
något av de vanligaste ISO-systemen.

Energi och material
Gällande energiåtgång arbetar vi i enlighet med en framtagen plan 
med att reducera antalet datahallar i koncernen. Tack vare nytt-
jande av färre datahallar kommer förbrukningen av el, värme och 
kyla att minskas. Förra året hade antalet datahallar bibehållits med 
anledning av företagsförvärv. I år har jämförbara antalet datahallar 
reducerats med två. 

En tydlig målsättning är också att fortsätta styra om mot 
förnyelse bar energi samt att öka energieffektiviteten och utnytt-
jandegraden i de kvar varande datahallarna. Sammantaget minskar 
dessa insatser bland annat bolagets miljöpåverkan. Bolaget har 
analyserat graden av förnyelse bar energi samt energieffektiviteten 
i kvarvarande datahallar, för att definiera en basnivå av CO2- 
utsläpp samt ytterligare förbättringsåtgärder. 

Effektiviteten i datahallar mäts via måttet Power Usage Effecti-
veness (PUE), vilket under 2021 legat på 1,33, som är relativt bra 
i jämförelse med ett marknadssnitt på cirka 1,8-2,0. 

 Utöver att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten i våra  
datahallar är ambitionen att använda 100 procent förnyelsebar 
energi i all verksamhet, där vi idag ligger på över 90 procent.

Cirkulär ekonomi är en förutsättning för en hållbar utveckling. 
Genom framtagna metoder och processer säkerställs att bio-
logiskt material komposteras, att uttjänt elektronik i största möjliga 
utsträckning återvinns och att papper och emballage återvinns på  
ett korrekt sätt inom samtliga Proacts verksamheter. Vår strävan 
är att alltid använda begränsade resurser på ett effektivt sätt för 
att förhindra eller minska eventuella skadliga effekter på miljön till 
följd av vår verksamhet. Detta omfattar att främja system för åter-
vinning och återanvändning av material liksom vårt arbete  
med att förhindra arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Proact följer gällande lagar och regler rörande avyttring av 
elektronisk utrustning.

Rapportering i enlighet med EUs taxonomi för hållbara investeringar

Total  
(MSEK)

Andel av aktiviteter 
som omfattas av  

taxonomin (i %)

Andel av aktiviteter 
som inte omfattas  
av taxonomin (i %)

Omsättning 3 525 18 82

Capex 311 29 71

Opex 142 16 84

Proacts bedömning är att kontrakterade molntjänster som inte är direkt relaterade  
till det publika molnet omfattas av taxonomin och faller inom kategorin "Data processing, 
hosting and related activities", medan Proacts övriga aktiviteter faller utanför taxonomin.  
 För Capex har investeringar i datacenter och motsvarande leasad utrustning, inklusive  
förvärvade investeringar inkluderats, och för Opex har rörelsekostnader hänförliga till 
molntjänster inkluderats (exklusive personalkostnader och varukostnader).
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Hållbarhet   

19%
Code of conduct
Utbildning av samtliga chefer

Ledarskap
Stärka ledarskapet i bolaget

e-NPS 
(nöjd medarbetar index)
Öka från 19 till 24

Mångfald
Öka andelen kvinnor till  
30 procent på alla nivåer  
fram till 2025

Kunder
Regelbunden genomgång av kundstruktur 
och pågående uppdrag enligt  
ett strukturerat formulär

Påbörja mätning  
och benchmark  
i kund undersökningar

Leverantörer
–  Inventera leverantörers hållbarhets -

arbete
–  Behålla befintliga certifieringar vid 

årliga revisioner

Arbetsprocesser
Behålla befintliga certifieringar  
vid årliga revisioner

Energi/Datahallar
Minska antalet datahallar
Definiera basnivå för CO2-påverkan

Social agenda Affärsmässig agenda Miljömässig agenda 

13
Regel- 

bunden
genomgång 
Kundunder-

sökningar 
2021

2
1,33

90%

Minskat antal datahallar med

PUE:

Förnyelsebar energi:

Våra hållbarhetsmål
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