
 

 

 

 

Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 
Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”) har ett ersättningsutskott som bereder styrelsens beslut 
avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet följer och utvärderar även gällande ersättningsstruktur 
och ersättningsnivåer i bolaget. Sedan årsstämman 2019 har ersättningsutskottet följt tillämpningen av de av 
stämman fastställda riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare. Ersättningsutskottet har därvid konstaterat att samtliga ersättningar har följt de riktlinjer 
för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2019 fastställt.  

Ersättning 

Inom Vicore ska fast lön baseras på individens kompetens, ansvar och prestation och ska vara marknadsmässig 
och konkurrenskraftig. Den fasta lönen ska ses över årligen. Den rörliga kontantersättningen baseras på 
mätbara framsteg i bolagets prekliniska och kliniska studier, finansiella mål samt kan även vara 
individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Det finns även utestående långsiktiga aktiekursbaserade 
incitamentsprogram för de ledande befattningshavarna och andra nyckelpersoner. Ytterligare information om 
de aktiekursbaserade incitamentsprogrammen finns i årsredovisningen för 2019.  

Ersättningsstruktur och ersättningsnivåer  

Styrelsens bedömning är att Vicores nuvarande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer under 2019 som 
helhet har inneburit en god balans mellan å ena sidan intresset av att motivera och belöna medarbetarna och å 
andra sidan bibehållen kostnadseffektivitet. Vad gäller det långsiktiga aktiekursbaserade 
incitamentsprogrammet noteras särskilt att det bedöms vara effektivt och leda till att ledande 
befattningshavare stannar hos Vicore.  

Riktlinjer för ersättning  

I ljuset av vissa regelförändringar har styrelsen föreslagit att årsstämman den 20 maj 2020 ska besluta om 
uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter. I huvudsak 
överensstämmer de föreslagna riktlinjerna med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019, med skillnaden 
att riktlinjerna nu även omfattar styrelseledamöter och ger en något mer detaljerad bild av ersättningarna 
inom Vicore.  
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Mölndal i april 2020 
Vicore Pharma Holding AB (publ) 

Styrelsen 
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