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Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningen i enlighet med 

det följande.  

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 2019 tre röstmässigt största aktieägarna i 

bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och styrelseordföranden. För det fall någon av de 

tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den 

aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska 

sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största 

aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. 

Om aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den 

ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de 

tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska 

emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt 

rum eller om förändringen inträffar inom tre månader från årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre 

största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt 

att utse en ledamot till valberedningen som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid 

valberedningens möten. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den 

aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största 

aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett en ledamot till 

valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen. 

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod 

löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt 

Svensk kod för bolagsstyrning. 
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Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i 

enlighet med det följande.  

Vicore Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att internationellt kvalificerade 

ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Vicore Pharma ska vara baserade på 

principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. 

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. 

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut att anta dessa riktlinjer liksom för 

det fall ändringar görs i befintliga avtal därefter. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast 

ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.  

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över 

årligen. Rörlig ersättning som utgår kontant får uppgå till högst 40 procent av den årliga fasta ersättningen för 

verkställande direktören och högst 30 procent av den årliga fasta ersättningen till övriga ledande 

befattningshavare. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade 

med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. 

Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Pension 

ska, där så är möjligt, vara premiebaserad. För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan 

premien, i de fall då premiebaserad pension är tillämplig, utgöra upp till 30 procent av den fasta lönen. Styrelsen 

har rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra lösningar som kostnadsmässigt är likvärdiga med 

ovanstående. 

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning 

från bolagets sida. Om uppsägning sker från bolagets sida kan styrelsen besluta att verkställande direktören ska 

ha rätt till ett avgångsvederlag om motsvarande upp till tolv månadslöner. Vid uppsägning från verkställande 

direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader. För övriga ledande befattningshavare ska 

gälla en uppsägningstid om tre till sex månader. Under uppsägningstiden ska normal lön utgå.  

Ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner såsom företagshälsovård etc. Sådana 

övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. 

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som 

motiverar det. 
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Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya 

aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill 

tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant 

emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan 

bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som kan emitteras enligt bemyndigandet 

får inte medföra en utspädningseffekt om mer än 20 procent, baserat på antalet utestående aktier och röster vid 

tidpunkten för årsstämman 2019.  

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om 

styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att 

finansiera förvärv av verksamheter eller att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. 

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig 

nödvändiga i samband med registrering därav. 
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