
 
 
STYRELSENS FÖR EPISURF MEDICAL AB (PUBL) REDOVISNING AV UTVÄRDERING 
ENLIGT PUNKTEN 9.1 OCH 10.3 I SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 
 
Styrelsen har sedan den 25 februari 2015 inrättat ett ersättningsutskott som bereder styrelsens beslut i 
frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare.  Ersättningsutskottet består av Jeppe Magnusson, Saeid Esmaeilzadeh och Thomas 
Nortoft. Då ersättningsutskottet nyligen inrättats har under verksamhetsåret 2014 styrelsen fullgjort de 
uppgifter som i framtiden kommer att fullgöras av ersättningsutskottet.  
 
Uppföljning och utvärdering 
 
I enlighet med punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen 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. 
 
Styrelsens utvärdering har utgått från bolagets resultat samt styrelsens 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 3 juni 2014 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 2014. 
 
På årsstämman 2014 beslutades att ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
ska utformas med syfte att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med rätt kompetens. 
Det beslutades vidare att styrelsen skulle besluta gemensamt om anställningsvillkor och ersättning till 
verkställande direktör samt att ersättning till övriga ledande befattningshavare skulle förhandlas av 
bolagets verkställande direktör och godkännas av styrelsens ordförande. 
Styrelsen beslöt att en summa om maximalt 1 200 000kr skulle utfalla i bonus till verkställande 
direktören vid en framgångsrik notering på Nasdaq Stockholm. Då bolaget i juni framgångsrikt 
noterades på Nasdaq Stockholm erhöll VD det maximala beloppet. 
 
Sammantaget har styrelsen ansett att både bolagets ersättningsstruktur och ersättningsnivåer är väl 
avvägda och kan motiveras utifrån de ledande befattningshavarnas ansvar och kompetens. Styrelsen 
har vidare konstaterat att antagna riktlinjer följts när utbetalning av ersättning till de ledande 
befattningshavarna har gjorts. 
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