
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till le-

dande befattningshavare 

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet 

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) 

ledningsgrupp. Ledningsgruppen består för närvarande av VD, CFO, CSO, CTO, CBO och 

patentansvarig, CMO, CRO och Project and Communications Manager. Riktlinjerna om-

fattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelsearvode. 

Riktlinjerna skall tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan 

avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av extra bolagsstämma den 4 no-

vember 2020. För ledande befattningshavare som utför sitt uppdrag på konsultbasis gäller 

riktlinjerna i tillämpliga delar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bo-

lagsstämman, såsom exempelvis arvode till styrelseledamöter samt aktierelaterade incita-

mentsprogram. 

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och håll-

barhet 

Idogen är ett bioteknikbolag som utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att bio-

logiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips 

av patientens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret 

efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande 

eller immunaktiverande antigen. Idogens affärsstrategi innefattar i korthet att revolution-

era behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens immunförsvar inte fungerar som det 

skall och där det medicinska behovet är stort – som vid autoimmuna sjukdomar, organav-

stötning efter transplantation och hos patienter som har utvecklat antikroppar mot be-

handling med biologiska läkemedel. För mer information om Idogens affärsstrategi hänvi-

sas till Idogens senaste årsredovisning. 

En framgångsrik implementering av Idogens affärsstrategi och tillvaratagandet av Idogens 

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och 

behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda 

mål. För detta krävs att Idogen kan erbjuda marknads- och konkurrensmässig ersättning 

vilka dessa riktlinjer möjliggör.  

I Idogen har inrättats ett aktierelaterat incitamentsprogram. För en beskrivning av det ak-

tierelaterade incitamentsprogrammet hänvisas till Bolagets senaste årsredovisning. Det 

aktierelaterade incitamentsprogrammet har beslutats av bolagsstämman och omfattas 

därför inte av dessa riktlinjer. 

Formerna av ersättning m.m. 

Ersättningen skall vara marknads- och konkurrensmässig och skall bestå av följande kom-

ponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Er-

sättningens nivå för varje enskild ledande befattningshavare skall vara baserad på faktorer 

såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Bolagsstämman 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och akti-

ekursrelaterade ersättningar.  

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt 

avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa 

sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ända-

mål så långt möjligt skall tillgodoses. 

Fast lön  

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall erbjudas en fast årlig 

kontant lön. Den fasta lönen skall fastställas med hänsyn tagen till den ledande befatt-

ningshavarens kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning av den fasta lönen 

bör ske årligen. För ledande befattningshavare som utför sitt uppdrag på konsultbasis 

skall konsultarvode utgå i enlighet med överenskomna faktureringsprinciper. 

Rörlig kontant ersättning  

Förutom fast lön kan VD och andra ledande befattningshavare, enligt separat överens-

kommelse, erhålla rörlig kontant ersättning. Rörlig kontant ersättning som omfattas av 

dessa riktlinjer skall syfta till att belöna realiserade mål som främjar Idogens affärsstrategi 

och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Bolagets storlek samt finansiella situ-

ation skall tas i beaktande. 

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning skall som utgångs-

punkt kunna mätas under en period om ett år. Den årliga rörliga kontantersättningen får 

som högst utgöra 35 procent av den fasta årliga lönen för VD och högst 25 procent av den 

fasta årliga lönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstani-

vån skall fastställas bland annat mot bakgrund av vederbörandes befattning. Den rörliga 

kontantersättningen skall inte vara pensionsgrundande.  

Den rörliga kontantersättningen skall vara kopplad till av styrelsen beslutade förutbe-

stämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella, såsom uppfyllande av budget eller 

icke-finansiella, såsom leverans enligt projektplan eller betydande framsteg inom samar-

beten med externa partners. Den rörliga kontantersättningen skall till mer än 50 procent 

vara beroende av icke-finansiella kriterier. Genom att målen på ett tydligt och mätbart sätt 

kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till Idogens finansiella och operativa 

utveckling främjar de genomförandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och 

hållbarhet.  

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontant ersättning 

har avslutats skall det bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna 

har uppfyllts. Idogens styrelse, eller ersättningsutskott om sådant inrättas av Idogens sty-

relse för att fullgöra dessa uppgifter, ansvarar för sådan bedömning. Uppfyllande av finan-

siella kriterier skall fastställas baserat på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella 

informationen. Styrelsen skall ha möjlighet att helt eller delvis återkräva rörlig kontant er-

sättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare rörlig kontant ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt 

att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att re-

krytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsat-

ser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett be-

lopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per 

år per individ. Beslut om sådan ersättning skall fattas av styrelsen. Om Idogens styrelse 

har inrättat ett ersättningsutskott ansvarar ersättningsutskottet för beredning av sådant 

beslut av styrelsen. 

Pensionsförmåner  

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, skall vara premiebestämda (ITP1). Premierna 

för premiebestämd pension, inklusive sjukförsäkring, får sammantaget uppgå till högst 35 

procent av den fasta årliga lönen för VD och för övriga ledande befattningshavare enligt 

ITP1. Extraordinära avsättningar kan ske när dessa grundas på anställningsvillkor eller lö-

neavstående. 

Andra förmåner  

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilför-

mån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå 

till högst 10 procent av den fasta årliga lönen. 

Upphörande av anställning och avgångsvederlag 

Vid uppsägning från Idogens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Avgångs-

vederlag, utöver lön och andra ersättningar under uppsägningstid, får inte överstiga ett 

belopp motsvarande nio gånger den kontanta månadslönen. Vid uppsägning från den le-

dande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. 

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå för att 

kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Sådan ersättning skall endast utgå i den ut-

sträckning som den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. 

Ersättningen skall baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och skall 

uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, och utgå 

under den tid som åtagande om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv 

månader efter anställningens upphörande. Avräkning skall ske mot eventuell annan in-

komst av tjänst. 

Lön och anställningsvillkor för anställda 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställ-

ningsvillkor för Idogens anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersätt-

ning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har 

utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlin-

jerna och de begränsningar som följer av dessa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultarvode till styrelseledamöter 

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, skall 

ett marknadsmässigt konsultarvode för sådant arbete kunna utgå till styrelseledamot eller 

till av styrelseledamot kontrollerat bolag, under förutsättning att tjänsterna bidrar till im-

plementeringen av Idogens affärsstrategi och tillvaratagandet av Idogens långsiktiga in-

tressen, inklusive dess hållbarhet.  

Berednings- och beslutsprocess 

Idogens styrelse, eller ersättningsutskott om sådant inrättas av Idogens styrelse för att 

fullgöra dessa uppgifter, har bland annat till uppgift att bereda beslut om förslag till rikt-

linjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen skall upprätta förslag till nya 

riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. 

Riktlinjerna skall gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen, el-

ler ersättningsutskott om sådant inrättas av Idogens styrelse för att fullgöra dessa uppgif-

ter, skall även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, 

tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande er-

sättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och be-

slut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, 

i den mån de berörs av frågorna. 

Avvikelse från riktlinjerna 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt 

fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets lång-

siktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska 

bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ett eventuellt ersättningsutskotts uppgifter att be-

reda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlin-

jerna. 

Information om beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning 

Utöver de åtaganden att betala löpande ersättning såsom lön, pension och andra för-

måner, finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande befattningshavare 

som inte har förfallit till betalning. För ytterligare information om ersättning till ledande 

befattningshavare, se not 9 i Idogens årsredovisning. 

__________________ 

Lund i oktober 2020 

Styrelsen för Idogen AB (publ) 

 


