
 

Styrelsens i Elos Medtech AB (publ) redovisning av sin utvärdering av ersättning 
till ledande befattningshavare 
 
Under 2018 har Elos Medtech AB:s (publ) styrelse i sin helhet fullgjort de uppgifter som 
ersättningsutskottet ska ha enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).  
 
Styrelsen har därvid utfört en sådan utvärdering som enligt 9.1 andra och tredje punkterna i Koden 
ankommer på ett ersättningsutskott. Enligt dessa regler ska ersättningsutskottet följa och utvärdera (i) 
pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, (ii) 
tillämpningen av vid fjolårets stämma beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 
samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.  
 
Styrelsen lämnar härmed, i enlighet med punkt 10.3 tredje stycket i Koden, följande redovisning av 
denna utvärdering.  
 
Styrelsen har diskuterat de vid årsstämman den 24 april 2018 fastställda riktlinjerna för ersättning till 
ledande befattningshavare samt bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, inklusive 
incitamentsprogram. Styrelsen har i detta arbete haft i beaktande att bolaget ska erbjuda en 
marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och 
behållas samt att den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande 
befattningshavare ska vara marknadsmässighet. 
 
Styrelsen anser att de ersättningsprinciper som togs beslut om på årsstämman 2018 avseende ersättning 
till ledande befattningshavare är väl marknadsmässiga, avvägda, konkurrenskraftiga, takbestämda, 
rimliga och ändamålsenliga samt bidrar till god etik och företagskultur. 
 
Vid årsstämman 2016 beslutades att införa ett aktiebaserat incitamentsprogram till ledande 
befattningshavare. Teckningskurs är fastställd till 136,32 kronor och kan ske mellan 1 oktober och 31 
december 2019, se vidare not 29 i årsredovisningen för 2017. För samtliga ledande befattningshavare 
kan dessutom rörlig ersättning utgå om vissa i förväg fastställda mål uppnås. Ersättningen kan uppgå 
till 20-50 procent av den fasta årliga lönen. 
 
Utvärderingen har visat att de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 
2018 beslutade om tillämpats. 
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