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Ersättningsrapport 2020 
 
Introduktion 

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattnings-
havare för Idogen AB, antagna vid extra bolagsstämma den 4 november 2020, tillämpades 
under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande di-
rektören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kolle-
giets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och 
om incitamentsprogram. 
 
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Lö-
ner, andra ersättningar och sociala kostnader) på sidan 60 i årsredovisningen för 2020. 
Styrelsen har beslutat att inte inrätta något ersättningsutskott utan att hela styrelsen ska 
fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Ytterligare information framgår på sidorna 67-68 
i årsredovisningen för 2020. 
 
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstäm-
man och redovisas i not 8 (Ersättningar till styrelsen) på sidan 60 i årsredovisningen för 
2020.  
 
Utveckling under 2020 

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på 
sidorna 4-5 i årsredovisningen för 2020. 
 
Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillva-
ratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan re-
krytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda 
marknads- och konkurrensmässig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att 
ledande befattningshavare kan erbjudas en marknads- och konkurrensmässig totalersätt-
ning. Enligt ersättningsriktlinjerna får ersättningen till ledande befattningshavare bestå av 
följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra 
förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-fi-
nansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. 
Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga in-
tressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärs-
strategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. 
 
Riktlinjerna finns på sidorna 70-71 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 
följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg 
från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som en-
ligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts 
tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets bo-
lagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. 
 
Enligt de ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämman ska styrelseledamöter, utö-
ver styrelsearbetet, kunna erhålla arvode för arbete som utförs för bolagets räkning. Sty-
relseordföranden Agneta Edberg har under 2020 erhållit ersättning om 167 kSEK för ut-
förda konsulttjänster relaterade till Vinnovas satsning på ATMP-utveckling i Sverige där 
bolaget deltar, samt har den tidigare styrelseledamoten Karin Hoogendoorn under 2020 
erhållit ersättning om 59 kSEK för konsulttjänster relaterade till CMC som utfördes under 
2019. 
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Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK) 
 

 1 2 3 4 5 6 

 Fast ersättning Rörlig ersättning     

Befattningshavarens 
namn (position) 

Grund-
lön* 

Andra 

förmåner** 

Ettårig Flerårig Extraordinära 
poster 

Pensions-
kostnad*** 

Totalersättning Andelen fast 
och rörlig er-
sättning 

Anders Karlsson  

(VD) 

1 874 26 0 0 262 550 2 712 100/0 

 
* Inklusive semesterersättning om 132 kSEK. 
** Avser bostadsförmån och sjukvårdsförsäkring.  
*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.  

 

Tillämpning av prestationskriterier 

Verkställande direktören har under räkenskapsåret 2020 inte erhållit någon rörlig ersätt-
ning och inga prestationskriterier har tillämpats under räkenskapsåret 2020 för att be-
stämma rörlig ersättning. Verkställande direktören har emellertid under 2020 erhållit en 
diskretionär engångsbonus om 262 kSEK.   
 
Aktierelaterad ersättning 

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 

Vid årsstämma den 12 maj 2020 beslutades att inrätta teckningsoptionsprogram 
2020/2023 för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget genom utgi-
vande av 250 000 teckningsoptioner, varav verkställande direktören tecknade 120 000 
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till teckningsoptionernas marknads-
mässiga värde. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en nya aktie i bolaget mot kontant 
betalning uppgående till 8,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under pe-
rioden 1 juni – 30 juni 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av 
aktier kommer 250 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,35 
procent av bolagets aktiekapital och röster. Som en del av teckningsoptionsprogram 
2020/2023 erhåller varje deltagare en tredelad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg 
från bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp som deltagaren har erlagt för teck-
ningsoptionerna, varvid den första bonusutbetalningen erhålls den 25 maj 2021.  
 
Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat 

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rappor-
terade räkenskapsåren (RR) (kSEK)* 
 

 RR 2020 

Ersättning till  

verkställande direktören 2 712 

Bolagets rörelseresultat -26 153 

Genomsnittlig ersättning  
baserat på antalet heltidsekvivalenter 
anställda** i bolaget 

602 

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport. Bolaget har inte sedan tidigare tagit fram uppgifter om tidigare räkenskapsår i detta 
avseende utan sådana kommer att redovisas i kommande ersättningsrapporter för respektive räkenskapsår i jämförande syfte. 

** Exklusive medlemmar i ledningsgruppen. 

__________________ 

Lund i april 2021 
 

Styrelsen för Idogen AB (publ) 


