
 
Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) förslag till beslut 
om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14) 
 
Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper med vissa mindre 
kompletteringar och baseras i huvudsak på redan ingångna avtal mellan Bolaget och ledande 
befattningshavare. 
 
Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare enligt följande: 
 
Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade 
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande direktören 
och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och 
pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot 
befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får i regel inte överstiga 
25-50% av årsgrundlönen för respektive befattningshavare, dock att den rörliga ersättningen för 
perioden 2019-2020 kan uppgå till ett belopp om maximalt 15 månadslöner sammanlagt för de två 
åren. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade 
kvalitativa och kvantitativa mål samt resultat för Bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. 
Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för 
Bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt 
arvode kunna utgå. 
 
Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande 
befattningshavaren och vid uppsägning från Bolagets sida mellan tre och tolv månader. 
Avgångsvederlag kan utgå, dock kan den sammanlagda ersättningen samt avgångsvederlag 
aldrig överstiga tolv månaders lön annat än vad som angives ovan om rörlig ersättning under 
2019-2020. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av 
bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett från 
aktiebaserad ersättning som har tilldelats och intjänats och vad som följer av anställningsavtal 
enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter 
anställningens/uppdragets upphörande. Styrelsen ska därutöver ha möjlighet att tilldela ledande 
befattningshavare ytterligare rörlig ersättning av engångskaraktär när styrelsen finner det lämpligt. 
Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
om det finns särskilda skäl. 
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Stockholm i april 2019 
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