
 

 
 

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020 

 
Inledning 

 

Denna ersättningsrapport ger en översikt av ersättning till ledande befattningshavare i Glycorex 

Transplantation AB (publ). 

 
Total ersättning 

 

Tabell 1 – Total ersättning till ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2020 
 

Befattningshavarens namn och position Period Grundlön Rörlig kontant ersättning Förmåner Pensionskostnad Total ersättning 

       

Kurt Nilsson / ordförande anst. Utvecklingschef 1 jan 20 - 31 dec 20 1 297 000 16 097 60 381 50 000 1 423 478 

       

Johan Nilsson / VD 1 jan 20 - 14 okt 20 649 900 55 000 53 235 141 600 899 735 

       

Pontus Nobréus / VD 15 okt 20 - 31 dec 20 230 301 0 24 174 56 250 310 725 

 

Grundlön inkluderar semesterersättning. Förmåner inkluderar kostnader för förmånsbil. Rörlig 

ersättning under 2020 avser utbetald bonus för 2019. Personerna har ej erhållit ersättning från 

något annat bolag i koncernen under räkenskapsåret 2020. 

 
Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat 

 

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företagets utveckling under de senaste fem 

rapporterade räkenskapsåren. I redovisningen av ersättning ingår inte pensionskostnad. 
 

Befattningshavarens position 2020 jämfört med 2019 jämfört med 2018 jämfört med 2017 jämfört med 2016 jämfört med 

 2019 2 018 2 017 2 016 2 015 

 inkl. bilförmån inkl. bilförmån inkl. bilförmån inkl. bilförmån inkl. bilförmån 

      

Kurt Nilsson / ordförande anst. Utvecklingschef 1 373 478 1 222 568 1 209 604 1 212 916 1 215 684 

 12,34% 1,07% -0,27% -0,23% -0,28% 

      

Johan Nilsson / VD 758 135 909 516 739 862 808 652 708 401 

VD t.o.m. 2020-10-14 -16,64% 22,93% -8,51% 14,15% 7,47% 

      

Pontus Nobréus / VD 254 475 - - - - 

VD fr.o.m. 2020-10-15 -     

      

Nettoomsättning (TSEK) 27 000 36 105 33 396 29 561 33 469 

 -25,22% 8,11% 12,97% -11,68% 11,17% 

      

Årets resultat (TSEK) -8 040 6 906 2 861 -15 851 1 179 

 -216,42% 141,38% 118,05% -1444,44% 116,99% 

      
Genomsnitt ersättning övriga anställda i moderbolaget 425 044 483 524 459 721 461 221 452 767 

 -12,09% 5,18% -0,33% 1,87% -3,04% 

 

Incitamentsprogram 
 

Bolaget har inte tillämpat ersättning baserad på aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller 

andra incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller annan personal.



 

 
Gällande riktlinjer för ersättning 

 

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2020, finns på sid. 48 i årsredovisningen 

2020. 

 
Genomförandet av riktlinjerna 

 
Lönenivå och rörlig lön 

 

Riktlinjerna beslutade vid årsstämman 2020 anger att den fasta lönen ska vara marknadsmässig. 

Lön och annan ersättning enligt villkoren ovan har ställts i relation till bolagets lönekostnader 

och samlade kostnader i syfte att hitta en balans och rimlig nivå. Villkoren avviker inte på ett 

osedvanligt sätt. Utbetald ersättning är i överensstämmelse med riktlinjerna. 

Riktlinjerna beslutade vid årsstämman 2020 medgav bonus i form av rörlig lön för VD. Under 

året har bonus i form av rörlig lön inte tillämpats på grund av VD-bytet. 

Avsteg 

 

Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts under året. Styrelsen har utan avvikelser behandlat 

ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna. 

Återkrav av ersättning 

 

Styrelsen har möjlighet att reducera eller återkräva utbetald rörlig lön om den utgått på felaktig 

grund. Det har dock ej skett under året. 

Revisorns rapport 

 

Revisorns rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats 

www.glycorex.com under bolagsstyrning och årsstämman 2021. 

 

Övrig information i årsredovisningen 

 

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen (styrelsearvoden) som beslutas av årsstämman 

man. Sådan ersättning redovisas i not 4 på sida 47 i årsredovisningen för 2020. Information som 

krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 4 på sid 47 – 48 i 

årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete 2020 framgår av 

bolagsstyrningsrapporten, som finns på sid. 61 i årsredovisningen 2020. 
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