
 

 

 
 
ERSÄTTNINGSUTSKOTTET FÖR EPISURF MEDICAL AB (PUBL) REDOVISNING AV 
UTVÄRDERING ENLIGT PUNKTEN 9.1 OCH 10.3 I SVENSK KOD FÖR 
BOLAGSSTYRNING 
Styrelsens ersättningsutskott bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar 
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.  Ersättningsutskottet består av Jeppe 
Magnusson (ordförande), Saeid Esmaeilzadeh och Thomas Nortoft.  
 
Uppföljning och utvärdering 
 
I enlighet med punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning har ersättningsutskottet följt och utvärderat 
tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag 
ska besluta om samt gällande strukturer och ersättningsnivåer i bolaget likväl som pågående och under 
året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare. Vidare har gjorts en 
uppföljning av utfallet vad avser övriga rörliga ersättningar. 
 
Ersättningsutskottets utvärdering har utgått från bolagets resultat samt egna observationer under året. 
 
Gällande riktlinjer för ledande befattningshavare 
 
Enligt de nuvarande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid 
årsstämma i Episurf Medical den 6 maj 2015 ska bolaget tillämpa de ersättningsnivåer och 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare som erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till 
befattningshavare med rätt kompetens.  
 
Uppföljning och utvärdering av gällande riktlinjer, ersättningsstruktur och ersättningsnivåer 
 
Denna uppföljning och utvärdering avser de riktlinjer, ersättningsstruktur och ersättningsnivåer som 
beslutades på årsstämman 2015. 
 
På årsstämman 2015 beslutades att:  
 

• ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska utformas med syfte att 
säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med rätt kompetens. 

• ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, 
incitamentsprogram samt andra förmåner, inklusive tjänstebil, och pension.  

• ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig 
och vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter.  

• eventuell rörlig ersättning ska vara relaterad till uppsatta, väldefinierade mål och till den fasta 
lönen samt vara begränsade till ett maximalt belopp motsvarande 6 månadslöner (brutto). 

 
På årsstämman 2015 beslutades även att ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och 
övriga anställda skulle införas, varigenom en anställd i stället för bonus skulle kunna välja att teckna 
aktier av serie B i bolaget. En anställd som kunde erhålla bonus utöver sin fasta lön skulle kunna, om 
denne tilldelas bonus för visst räkenskapsår, välja att i stället för att erhålla ett kontantbelopp 
motsvarande tilldelad bonus välja att erhålla det dubbla bonusbeloppet förutsatt att den anställde 
tecknar aktier i bolaget för det erhållna beloppet. Erbjudandet om extrabonus var villkorat av att 
bolagsstämma fattar beslut om emission av aktier till de anställda med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Om bolagsstämman ej fattar ett sådant beslut förfaller erbjudandet vad avser extra 
bonustilldelning för att få möjlighet att teckna aktier. 
 
 
Efter diskussioner med Bolagets största aktieägare och Episurfs anställda har styrelsen, mot bakgrund 
av Bolagets expansion och personalförändringar under 2015, beslutat att inte föreslå att årsstämman 
beslutar om nyemission av aktier i enlighet med det aktiebaserade incitamentsprogram som beslutades 
på årsstämman 2015.  
 



 

 

Ersättningsutskottet har godkänt en bonus till ledande befattningshavare om totalt 889 181kr för 
måluppfyllelse i enlighet med 2015 års bonusprogram. Bonusprogrammet omfattade samtliga 
anställda. 
 
Styrelsen beslutade att en engångsutbetalning om maximalt 1 360 000 kr att användas till teckning av 
aktier i bolaget skulle tillfalla bolagets nye CFO Pål Ryfors i samband med att denne tillträdde sin 
tjänst. En extra bolagsstämma i augusti 2015 beslöt om en riktad nyemission av aktier av serie B till 
Pål Ryfors i enlighet med detta. 
 
Sammantaget har ersättningsutskottet ansett att både bolagets ersättningsstruktur och ersättningsnivåer 
är väl avvägda och kan motiveras utifrån de ledande befattningshavarnas ansvar och kompetens. Med 
ovanstående undantag har ersättningsutskottet vidare konstaterat att antagna riktlinjer följts när 
utbetalning av ersättning till de ledande befattningshavarna har gjorts. 
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