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Ersättningsrapport 2021 
Introduktion 

 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för AlzeCure 
Pharma AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten 
innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt, om tillämpligt, en 
sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 
Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning 
Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. 

 
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 6 (Löner, andra 
ersättningar och sociala kostnader) på sidan 48-49 i årsredovisningen för 2020. På årsstämman 2019 
beslutades att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val 
och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning samt att 
inrätta en instruktion för valberedningens arbete. Information om valberedningens arbete under 2020 finns 
i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 33-34 i årsredovisningen för 2020.  

  
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och 
redovisas i not 6 på sidan 48-49 i årsredovisningen för 2020. 

 
Utveckling under 2020 

 

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 
6-7 i årsredovisningen 2020. 

 
Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

 
En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av 
dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. 
Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig 
totalersättning. Vid årsstämman den 20 maj 2020 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till VD och 
övriga ledande befattningshavare. AlzeCure ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som 
möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till 
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, 
andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara 
proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får inte 
överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner för respektive befattningshavare. Den rörliga 
ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mått 
samt resultat för bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs 
enbart av grundlön. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till 
affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. 

 
Riktlinjerna finns på sidan 29 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 enligt riktlinjerna ska tillämpas för 
att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns 
tillgänglig på www.alzecurepharma.se . Ingen ersättning har krävts tillbaka.  
 
Bolaget har inrättat två långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Bolaget antog under 2019 ett 
incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner som emitterades till vissa av styrelseledamöter. 
Totalt emitterades 110 000 teckningsoptioner: 35 000 teckningsoptioner till Thomas Pollare samt 25 
000 teckningsoptioner vardera till Annigje van Es Johansson, Ragnar Linder och Pirkko Sulila Tamsen. 
Teckningsoptionerna emitterades till marknadspris per den 22 maj 2019 och berättigar till teckning av 
aktier under perioden 15 – 30 juni 2022. Teckningskursen för nytecknade aktier uppgår till 6,50 kr per 
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aktie. Incitamentsprogrammet förutsätter vidare att styrelsen är aktiv i bolaget. För mer information, se 
protokollet från årsstämman den 22 maj 2019.  
 
Vidare antog bolaget ett incitamentsprogram under 2020 bestående av teckningsoptioner som 
emitterades till den verkställande direktören. Totalt emitterades 300 000 teckningsoptioner. 
Teckningsoptionerna emitterades till marknadspris per den 20 maj 2020 och berättigar till teckning av 
aktier under perioden 15 juni 2023 – 5 juli 2023. Teckningskursen för nytecknade aktier uppgår till 7,40 
kr per aktie. Incitamentsprogrammet förutsätter vidare att verkställande direktören är aktiv i bolaget. För 
mer information, se protokollet från årsstämman den 20 maj 2020.  
 
Den totala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår till cirka 1 %. 
 
Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (KSEK)* 
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1 200 0 0 0 0 398 1 598 100/0 

 
* Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning 


