
 

 

Styrelsens för Immunicum AB (publ), org. nr 556629–1786, (”Bolaget”) redovisning 
enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning 

 
Styrelsen för Immunicum AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av Kerstin Valinder 
Strinnholm och Michael Oredsson. Sedan årsstämman 2019 har utskottet haft tre protokollförda 
möten samt löpande underhandskontakter.  
 
Enligt regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är ersättningsutskottet huvudsakliga 
uppgifter att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade 
program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de 
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om 
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.  
 
Styrelsen avger härmed följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt 
punkterna (ii) och (iii) ovan. Redovisningen omfattar perioden efter årsstämman den 25 april 2019. 
 
Ersättningen till ledande befattningshavare har under räkenskapsåret 2019 bestått av fast grundlön, 
rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen för den tidigare verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare har bestått av måluppfyllelserelaterad bonus, vilken 
har varit begränsad till maximalt 35 procent av den årliga fasta grundlönen. Styrelsen har vid årets 
utgång utvärderat måluppfyllnaden för den tidigare verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare och beslutat om rörlig ersättning i enlighet därmed. Härutöver har den tidigare 
verkställande direktören, under vissa förutsättningar, rätt till en särskild bonus vid försäljning av 
samtliga eller merparten av Bolagets tillgångar, vid licensiering av Bolagets immateriella rättigheter 
eller vid andra transaktioner som styrelsen bedömer vara av liknande innebörd. Ingen sådan bonus har 
utgått under räkenskapsåret. 
 
Bolaget har för närvarande ett aktierelaterat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet beslutades 
på årsstämman 2020 och består av teckningsoptioner. Programmet har en löptid på tre år och antal 
utestående teckningsoptioner uppgår till 2 178 089. Teckningskursen vid nyttjande av 
teckningsoptioner för teckning av aktier uppgår till 19,90 kronor. 
 
Styrelsen har utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare 
beslutade vid årsstämman 2019 och funnit att ingen avvikelse från dessa har skett under 
räkenskapsåret. 
 
Styrelsen har beaktat att Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation och övriga 
anställningsvillkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och 
behållas. Styrelsen har funnit att Bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är 
ändamålsenliga och marknadsmässiga. 
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