
 

Ersättningsrapport 2020/2021 

Introduktion 
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Atvexa AB (publ), 
antagna av årsstämman 2021, tillämpades under räkenskapsåret 2020/2021. Rapporten innehåller även 
information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- 
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om 
incitamentsprogram.  

Utveckling under 2020/2021 
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 8 i 
Årsredovisningen för 2020/2021 samt i förvaltningsberättelsen på sidan 54-60. 

Bolagets ersättningsriktlinjer:  
tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga 
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare. 

Bolaget ska därför tillämpa marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor 
för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. 
Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig 
totalersättning. 

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare normalt bestå av följande 
komponenter: fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram, pension och övriga sedvanliga 
förmåner. 

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga 
intressen, inklusive dess hållbarhet. Detta genomförs genom de finansiella och icke-finansiella kriterier som 
avgör utfallet av rörlig kontantersättning och har en tydlig koppling till affärsstrategin och bolagets 
hållbarhetsagenda. De kan även utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål.  

Bolaget har under 2020/2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga 
avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna 
ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka. 

Total ersättning till verkställande direktören under 2020/2021 
Tabellen nedan beskriver total kostnadsförd ersättning till bolagets verkställande direktör Katarina Sjögren 
under 2020/2021. 

 

TSEK Grundlön Rörlig ersättning Andra förmåner Pensionskostnader Summa 
Katarina Sjögren 1 932  0 0 416 2 349 
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Aktiebaserad ersättning 
Atvexa har ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram. Programmet 
omfattar verkställande direktörer och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga 
ledningspersoner) inom bolaget och dess dotterbolag samt övriga anställda i Atvexa AB (publ). 
Aktiesparprogrammet innebär att för varje aktie som deltagaren investerat i har denne en rätt att i framtiden 
erhålla en aktie (matchningsaktie) villkorat av fortsatt anställning i tre år (intjäningsperioden) och att 
sparaktierna behålls under hela intjäningsperioden. Respektive deltagare kunde allokera maximalt 760 
sparaktier till programmet. Programmet inleddes i början av mars 2020 och tjänas in i början av mars 2023. 

Tillämpning av prestationskriterier 
Ingen rörlig ersättning med prestationskriterier för 2020/2021 har eller kommer att betalas ut till den 
verkställande direktören Katarina Sjögren. 

 

Information avseende ersättning och bolagets resultat 
Ersättning och bolagets resultat med basår 2019/2020 

TSEK  2019/2020 2020/2021 
Ersättning till VD 2 184 2 349 
Årlig förändring   7,5% 
Koncernens justerade rörelseresultat 94 764 104 453 
Årlig förändring   10,2% 
Genomsnittlig ersättning till anställda i koncernen (exklusive medlemmar i 
koncernledningen) 414 422 
    2,0% 

   
3) Inklusive pensionskostnader men exklusive övriga sociala kostnader. Uppgifterna avser samtliga 
koncernbolag i Sverige och utomlands.   
   
Tabellen kommer att utökas över tid för att innefatta en 5-årig historisk jämförelse   

 

Ersättning för konsulttjänster utförda av styrelseledamöter 
Styrelsens ledamot Gunilla Öhman har via bolag fakturerat moderbolaget för konsulttjänster avseende IR 
rådgivning. Kostnadsfört belopp uppgår till 480 TSEK för år 2020/2021, 480 TSEK för år 2019/2020. 

Beloppen anses vara marknadsmässiga. 
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Ytterligare information tillgänglig i årsredovisningen för 2020/2021 eller 
på bolagets hemsida 

 

Atvexas ersättningsriktlinjer, vilka antagits på årsstämman 2021, framgår av sidorna 58-59 i årsredovisningen 
för 2020/2021 och finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.atvexa.se. På bolagets hemsida finns 
även det revisorsyttrande som behandlar huruvida bolaget har efterlevt de antagna riktlinjerna. 

Ytterligare information om bolagets ersättningar under 2020/2021 som inte täcks av denna rapport finns 
tillgänglig i årsredovisningen för 2020/2021.  

Informationen återfinns på: 

Sidan 65    Ersättning och investeringsutskottets arbete under 2020/2021 

Not 8 på sid 101  Sådan information som krävs enligt 5 kap. 40-44 §§ 
årsredovisningslagen (1995:1554), inklusive detaljeradinformation 
om ersättning till de övriga ledande befattningshavare som 
omfattas av de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 
2021 

Not 8 på sid 101  Ersättning till styrelsen. 

 


