
Beslut om riktlinjer för ledande befattningshavare  

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. 

 


