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Camurus AB (publ) 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare  

Ledande befattningshavare i Camurus AB (”Camurus”) utgörs av VD i Camurus jämte 
medlemmar i ledningsgruppen såsom den är definierad i bolagets årsredovisning.  

Ersättningsfrågor för ledande befattningshavare behandlas av styrelsens 
ersättningsutskott. Styrelsen beslutar om VD:s ersättning på förslag av 
ersättningsutskottet.   

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på 
marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig 
ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. 

Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och, i förekommande fall, rörlig ersättning. 
Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och 
befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till i förväg 
uppsatta och väldefinierade mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad 
och får som högst utgöra fyrtio (40) % av den fasta årslönen för VD och trettio (30) % 
av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare.  

Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Aktiebaserade 
program beslutas av bolagsstämman. Program för rörlig ersättning bör utformas så att 
styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa 
eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig 
och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga 
intressenter. 

Pensionsförmåner ska utgå enligt gällande ITP-plan eller annars vara premiebaserad och 
uppgå till högst 35% av löneunderlaget.  

Andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner ska tillämpas med 
restriktivitet. Löneväxling mot bilförmån eller pensionsförmån får förekomma. 

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett 
belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. 

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
som motiverar det. Om riktlinjerna frångåtts, ska skälen för detta redovisas vid 
nästkommande årsstämma. 

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av 
styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. 
Ersättningen skall vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor beslutas av 
styrelsen.  

Bolagets beräknade kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt 
styrelsens förslag framgår av Bilaga. 
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Bilaga till styrelsens förslag till riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare 

Beräknade kostnader för rörlig ersättning 

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag 
beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket 
förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till 
sammanlagt cirka 3,5 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord 
utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen.  

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till 
betalning 

Camurus har, vid tiden för årsstämman den 3 maj 2016, inga ersättningsåtaganden som 
inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare. 


