I.A.R. Systems Group AB
Hållbarhetspolicy
IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i
inbyggda system. Secure Thingz är en leverantör av avancerade säkerhetslösningar med fokus på
IoT.Tillsammans levererar vi de lösningar som behövs för att skapa nödvändig säkerhet och
säkerställd kvalitet i utveckling av nutidens digitala produkter och framtidens nya innovationer.
Produkterna används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och
medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation,
medicinteknik,konsumentelektronik och Internet of Things. IAR Systems och Secure Thingz ägs av
I.A.R. Systems Group AB som är noterat på Mid Cap, Stockholm under ticker IAR B.
Inom I.A.R. Systems Group är hållbarhet en del av det löpande arbetet och utgår från denna policy.
Med utgångspunkt från denna policy och nedan beskrivna huvudområden tar koncernens
ledningsgrupp fram fokusområden inför budgetarbetet och ger direktiv till respektive affärsenhet som i
sin tur arbetar fram aktiviteter. Dessa aktiviteter, som skall genomföras under kommande år,
godkänns sedan av koncernens ledningsgrupp och presenteras för bolagets styrelse i samband med
budgetmötet. Aktiviteterna genomförs sedan inom respektive affärsenhet under kommande år och
resultatet av dessa presenteras årligen i I.A.R. Systems Group Hållbarhetsrapport.
Hållbarhetsrapporten skall utformas så att den på ett representativt sätt beskriver bolagets arbete
inom området samt att rapporten uppfyller de lagstadgade kraven som finns på rapportens innehåll
och utformning. I.A.R. Systems Group hållbarhetsarbete utgår från tre huvudområden: Social
hållbarhet, Ekologisk hållbarhet samt Ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet
Social hållbarhet inkluderar kundansvar, leverantörsansvar, medarbetaransvar och företagets sociala
ansvar (CSR).
Kundansvar
Vi är dedikerade till att tillhandahålla överlägsen teknik och tjänster som gör det möjligt för våra
kunder att skapa dagens produkter och morgondagens innovationer. Vi vill göra det möjligt för våra
kunder att skapa bästa möjliga produkter med våra verktyg. Vi gör detta genom att erbjuda:


Första klassens teknik - för att möjliggöra bästa möjliga produktutveckling



Engagerat team - som hjälper kunden att vara expert
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Framtidssäker produktutveckling - vi som leverantör utvecklas tillsammans med kunden för att
möte framtidens behov.

Leverantörsansvar
Vi väljer leverantörer som agerar professionellt och etiskt hållbart. För att säkerställa det så följer vi
bland annat vår uppförandekod som reglerar områden som affärsetik, mänskliga rättigheter och
humanitära anställningsvillkor, ekologisk hållbarhet och hälsa och säkerhet.
Medarbetaransvar
Våra produkter/verktyg är grunden för vår verksamhet, de formar vår kultur och vår passion för teknik.
Precis som vi vill göra det möjligt för våra kunder att skapa bästa möjliga produkter med våra verktyg,
vill vi göra det möjligt för våra medarbetare att skapa bästa möjliga produkter eller på annat sätt
tillsammans bidra till vår verksamhet. Vårt erbjudande till anställda omfattar:


stimulerande arbetsuppgifter med teknisk problemlösning på hög nivå.



arbete i ett globalt, engagerat team med starkt fokus på samarbeten mellan kontor,
avdelningar och landsgränser.



en varm, generös, kunskapsdelande och opretentiösa kultur vilket bidrar till en långsiktigt
hållbar arbetsplats.



att alla våra arbetsplatser erbjuder en bra arbetsmiljö som uppmuntrar till god hälsa, säkerhet
och utveckling och som varken orsakar fysisk eller psykisk ohälsa.



anställningsavtal som är marknadsmässiga och ett arbetsklimat som bygger på respekt för
varandra och vi är stolta över varje medarbetares kompetens och bidrag till helheten.



att vi förväntar oss att alla medarbetare tar sitt eget ansvar och bidrar till att teamet når sina
mål och att samarbetet på så vis bidrar till helheten mer en den enskilde medarbetarens
insats.

Företagets sociala ansvar (CSR)
Företags sociala ansvar skall i första hand fokusera på projekt där vi kan med vår teknik och våra
medarbetares kunskap bidra för att stödja utveckling av miljövänlig teknik. Detta gör vi exempelvis
genom sponsringsprogram. Många av de mest framgångsrika innovationerna inom förnybar energi
och hållbar teknik under de senaste decennierna har utvecklats av små, entreprenörsdrivna
teknikföretag.
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Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet inkluderar våra produkters påverkan på miljön och I.A.R. Systems Group interna
arbete för att vara så resurseffektiv som möjligt och alltid sträva efter förbättringar. Våra produkter har
sedan bolagets start ständigt haft som mål att effektivisera. Dels genom att bidra till att minimera
mängden kod så att kunden använder så lite minne som möjligt i den programmerade processorn.
Men även genom att optimera energiförbrukningen i kundens produkt vilket leder till minskad
klimatpåverkan. Även utvecklingen mot mer och mer digitala leveranser till våra kunder bidrar till
minskad klimatpåverkan.
Internt arbetar vi med, och ständigt vill förbättra, vår egen verksamhets användande av resurser. Det
gäller exempelvis att vi prioriterar hållbara alternativ vid val av leverantör, exempelvis vid val av
elleverantörer, samt vid resor där det mest miljömässigt hållbara alternativet skall prioriteras före
övriga om möjligt. Då den miljömässiga aspekten i vår produktion är begränsad i och med den
begränsade omfattningen är bolagets resursanvändning främst kopplad till våra kontor och resor.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är kopplad till vår affärsmodell, vårt erbjudande till kunder, och vår förmåga att
ge företaget och våra ägare stabila kassaflöden på lång sikt. Detta sammantaget ger oss möjligheten
att agera långsiktigt. Den licensbaserade affärsmodellen med årliga förnyelser av support- och
uppdateringstjänster innebär ett säkert erbjudande för kunderna samtidigt som det ger oss stabila och
förutsägbara kassaflöden genom återkommande intäkter.

Sammanfattning
Denna policy gäller alla medarbetare och verksamheter inom I.A.R. Systems Group AB koncernen.
VD är ansvarig för hållbarhetspolicyn samt för löpande översyn och kommunikation av policyn.
Styrelsen fastställde Hållbarhetspolicyn den 5 November 2020.
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