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Styrelsens redovisning enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a § och punkten 10.3 i svensk kod för 

bolagsstyrning.  

 

Bolagets styrelse har inrättat ett ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som det ankommer på ett 

ersättningsutskott enligt svensk kod för bolagsstyrning (”Bolagsstyrningskoden”) att utföra. 

 

Enligt punkten 9.1 i Bolagsstyrningskoden ska ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera 

samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för 

ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande 

ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

 

I enlighet med Bolagsstyrningskoden punkt 10.3, lämnar Styrelsen följande redovisning av den 

utvärdering som ersättningsutskottet har gjort. 

 

1. Under räkenskapsåret 2021 har Bolaget haft ett program för rörlig ersättning till ledande 

befattningshavare rapporterande till VD, enligt vilket befattningshavaren, enligt separat 

överenskommelse, kan erhålla årlig rörlig lön motsvarande 30 procent av den fasta lönen vid 

uppfyllande av beslutade resultatmål. För VD har motsvarande varit 50 procent av den fasta 

lönen. 

 

2. Utvärdering och uppföljning av tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande 

befattningshavare har skett av ersättningsutskottet under räkenskapsåret 2021. 

Ersättningsutskottet bedömer att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande 

befattningshavare har varit korrekt. 

 

3. Ersättningsutskottet under året utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som 

finns i Bolaget. Ersättningsutskottets uppfattning är att de riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2021 i Careiums tidigare moderbolag Doro 

har uppfyllt sina syften och fungerat väl. Några avvikelser från föreskriven beslutsprocess har 

inte skett, ej heller avsteg från riktlinjerna i övrigt. 

 

Styrelsen anser att den ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under räkenskapsåret 

2021 har varit i enlighet med de av Careiums tidigare moderbolag Doro AB:s årsstämman 2021 

fastställda riktlinjer. 

  

Styrelsen har inte sedan årsstämman 2021 i Careiums tidigare moderbolag Doro frångått riktlinjerna. 

 

Malmö i mars 2022 
CAREIUM AB 

(publ) Styrelsen 

 


