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Ersättningsrapport 2021 

 

Inledning 

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för 

Saniona AB (”Saniona”), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller 

även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören samt en 

sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten 

har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Regler om 

ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. 

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 11 (Antal anställda, löner, 

övriga ersättningar och sociala kostnader) på sidorna 56–57 i årsredovisningen för 2021. Information om 

ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 91 i årsredovisningen 

för 2021. 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och 

redovisas i not 11 på sidorna 56–57 i årsredovisningen för 2021.  

 

Viktiga händelser under 2021 

Den tillförordnade styrelseordföranden sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på 

sidan 5 i årsredovisningen för 2021.  

 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av 

dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla högt 

kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå uppställda mål. För att lyckas med detta 

behöver bolaget erbjuda konkurrenskraftig totalersättning på marknadsmässiga villkor. Bolagets 

ersättningsriktlinjer gör det möjligt för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig 

totalersättning på marknadsmässiga villkor. Enligt ersättningsriktlinjerna får ersättningen till ledande 

befattningshavare bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner 

och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella 

kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara 

utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, 

genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga 

utveckling. 

 

Riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2020 finns på sidorna 26–28 i årsredovisningen för 2021. 

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman under 

2021. Inga avsteg från dessa riktlinjer har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess 

som enligt riktlinjerna ska tillämpas. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns 

tillgänglig på bolagets webbplats, www.saniona.com/about-saniona/corporate-governance/shareholder-

meetings/. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av 

ersättningsriktlinjerna har bolagets bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade 

incitamentsprogram. 
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Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2021 

(kSEK)* 

Befattningshavare

ns namn 

(befattning) 

1 

Fast ersättning 

2 

Rörlig ersättning 

3 4 5 6 

Grundlön1) Andra 

förmåner2) 

Ettårig 

rörlig 

Flerårig 

rörlig 

Extraordinär

a poster 

Pensions- 

kostnader4) 

Total 

ersättning 

Andelen fast 

respektive rörlig 

ersättning 

Rami Levin (VD) 4 581 540 2 151 0 0 88 7 360 70/30 

Jørgen Drejer 

(Vice VD) 

2 869 25 05) 0 0 0 2 894 100/0 

 

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som intjänats under 2021. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. 

vesting under 2021 och i den meningen intjänats, i enlighet med vad som anges i kolumn 10 i Tabell 2(a)-(b) nedan. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts 

samma år.  
1) Ingen semesterersättning har utgått. 
2) Denna kolumn innehåller värdet av förmåner och andra löneförmåner såsom sjukvård, tandvård, syn, förmåner vid funktionshinder, livförsäkring samt andra naturaförmåner 

och löneförmåner. 
3) Intjänade personal- och styrelseoptioner i enlighet med vad som anges i kolumn 10 i Tabell 2(a)-(b) nedan. 
4) Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet är baserad på Grundlön. 
5) För Vice VD, Jørgen Drejer, uppnåddes 100% av de rörliga målen för 2021. Jørgen Drejer har dock, trots att målen är uppfyllda, valt att av avstå från sin bonus för 2021 mot 

bakgrund av omstruktureringsprogrammet. 
 
 

 

Aktierelaterad ersättning 

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 
 

Årsstämman 2017 beslutade att implementera ett personaloptionsprogram innefattande tilldelning av  

38 750 personaloptioner vederlagsfritt till vissa anställda och konsulter i Sanionakoncernen. Efter 

omräkningar till följd av genomförda företrädesemissioner under 2019 och 2020, ger varje option 

innehavaren rätt att förvärva 1,03 nya aktier i Saniona till en teckningskurs om 40,63 SEK. Tilldelade och 

intjänade optioner kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av Sanionas 

kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av 

kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten 

för tredje kvartalet 2022. Per den 31 december 2021 är totalt 38 292 optioner utestående i programmet. 

Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer 39 440 aktier att utges. 

 

Extra bolagsstämma den 19 januari 2018 beslutade att implementera ett incitamentsprogram 

innefattande tilldelning av 217 625 optioner vederlagsfritt till styrelseordföranden, J. Donald deBethizy. 

Efter omräkningar till följd av genomförda företrädesemissioner under 2019 och 2020, ger varje option 

innehavaren rätt att förvärva 1,03 nya aktier i Saniona till en teckningskurs om 33,20 SEK. Tilldelade och 

intjänade optioner kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av Sanionas 

kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av 

kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten 

för första kvartalet 2024. Per den 31 december 2021 är totalt 286 003 optioner utestående i programmet 

(inklusive optioner som getts ut för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att täcka eventuella 

sociala kostnader som kan uppstå till följd av programmet). Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer 

294 583 aktier att utges. 
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Årsstämman 2018 beslutade att implementera ett personaloptionsprogram innefattande tilldelning av 

34 500 personaloptioner vederlagsfritt till vissa anställda och konsulter i Sanionakoncernen. Efter 

omräkningar till följd av genomförda företrädesemissioner under 2019 och 2020, ger varje option 

innehavaren rätt att förvärva 1,03 nya aktier i Saniona till en teckningskurs om 29,71 SEK. Tilldelade och 

intjänade optioner kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av Sanionas 

kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av 

kvartalsrapporten för första kvartalet 2022 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten 

för tredje kvartalet 2023. Per den 31 december 2021 är totalt 32 792 optioner utestående i programmet. 

Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer 33 775 aktier att utges. 

 

Årsstämman 2018 beslutade att implementera ett incitamentsprogram innefattande tilldelning av 8 000 

optioner vederlagsfritt till vissa av Sanionas styrelseledamöter. Efter omräkningar till följd av genomförda 

företrädesemissioner under 2019 och 2020, ger varje option innehavaren rätt att förvärva 1,03 nya aktier i 

Saniona till en teckningskurs om 29,71 SEK. Tilldelade och intjänade optioner kan utnyttjas under 30 

dagar från dagen efter offentliggörande av Sanionas kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, 

bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 

och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2022. Per den 31 

december 2021 är totalt 10 513 optioner utestående i programmet (inklusive optioner som getts ut för att 

säkra leverans av aktier till deltagare och för att täcka eventuella sociala kostnader som kan uppstå till 

följd av programmet). Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer 10 828 aktier att utges. 

 

Årsstämman 2019 beslutade att implementera ett personaloptionsprogram innefattande tilldelning av 

34 500 optioner vederlagsfritt till vissa anställda och konsulter i Sanionakoncernen. Efter omräkning till 

följd av den genomförda företrädesemissionen under 2020, ger varje option innehavaren rätt att förvärva 

1,01 nya aktier i Saniona till en teckningskurs om 17,83 SEK. Tilldelade och intjänade optioner kan 

utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av Sanionas kvartalsrapporter, eller såvitt 

avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första 

kvartalet 2023 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2024. Per 

den 31 december 2021 är totalt 34 500 optioner utestående i programmet. Vid fullt utnyttjande av 

optionerna kommer 34 845 aktier att utges. 

 

Årsstämman 2019 beslutade att implementera ett incitamentsprogram innefattande tilldelning av 12 000 

optioner vederlagsfritt till vissa av Sanionas styrelseledamöter. Efter omräkning till följd av den 

genomförda företrädesemissionen under 2020, ger varje option innehavaren rätt att förvärva 1,01 nya 

aktier i Saniona till en teckningskurs om 17,83 SEK. Tilldelade och intjänade optioner kan utnyttjas under 

30 dagar från dagen efter offentliggörande av Sanionas kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, 

bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2022 

och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023. Per den 31 

december 2021 är totalt 15 770 optioner utestående i programmet (inklusive optioner som getts ut för att 

säkra leverans av aktier till deltagare och för att täcka eventuella sociala kostnader som kan uppstå till 

följd av programmet). Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer 15 927 aktier att utges. 
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Extra bolagsstämma den 7 februari 2020 beslutade att implementera ett personaloptionsprogram 

innefattande tilldelning av 710 313 optioner vederlagsfritt till den verkställande direktören, Rami Levin. 

Efter omräkning till följd av den genomförda företrädesemissionen under 2020, ger varje option 

innehavaren rätt att förvärva 1,01 nya aktier i Saniona till en teckningskurs om 29,36 SEK. Tilldelade och 

intjänade optioner kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av Sanionas 

kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av 

kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2022 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten 

för tredje kvartalet 2025. Per den 31 december 2021 är totalt 710 313 optioner utestående i programmet. 

Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer 717 416 aktier att utges. 

 

Extra bolagsstämma den 23 oktober 2020 beslutade att implementera ett personaloptionsprogram 

innefattande upp till 7 976 690 personaloptioner. Under 2020 och 2021 tilldelades totalt 6 965 998 

optioner vederlagsfritt till verkställande direktören Rami Levin, övriga ledande befattningshavare 

(exklusive CSO Jørgen Drejer), Vice Presidents och övriga anställda. Varje option ger innehavaren rätt att 

förvärva en ny aktie i Saniona till en teckningskurs motsvarande stängningskursen för Sanionas aktie per 

dagen som närmast föregår tilldelningen. Tilldelade och intjänade optioner kan utnyttjas från 

intjäningstidpunkten till det datum som infaller tio år efter tilldelningsdagen. Per den 31 december 2021 är 

totalt 6 965 998 optioner utestående i programmet. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer 6 965 998 

aktier att utges. 

 

Extra bolagsstämma den 23 oktober 2020 beslutade att implementera ett incitamentsprogram 

innefattande tilldelning av 308 000 optioner vederlagsfritt till samtliga av Sanionas styrelseledamöter, 

exklusive styrelseordföranden J. Donald deBethizy. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva en ny 

aktie i Saniona till en teckningskurs om 25,40 SEK. Tilldelade och intjänade optioner kan utnyttjas under 

30 dagar från dagen efter offentliggörande av Sanionas kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, 

bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023 

och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2024. Vid fullt utnyttjande 

av optionerna kommer 308 000 aktier att utges. 

 

Till följd av de personalnedskärningar som genomfördes under våren 2022 förverkades ett visst antal icke 

intjänade optioner. Inom det per 23 oktober 2020 beslutade personaloptionsprogrammet förfaller 

dessutom i allmänhet intjänade optioner i den utsträckning de inte har utnyttjats inom 90 dagar efter att 

deltagarens anställning hos Saniona har upphört. Med tanke på den rådande börskursen förväntar sig 

därför Saniona att ytterligare optioner under detta program kommer att förfalla utan att utnyttjas under de 

andra och tredje kvartalen 2022. 

 

Mer information om Sanionas utestående incitamentsprogram finns tillgänglig i not 12 (Aktierelaterade 

ersättningar) på sidorna 58–61 i årsredovisningen för 2021. 
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Tabell 2(a) – Incitamentsprogram (VD) 

Befattnings

havarens 

namn 
(befattning) 

Huvudsakliga villkor för programmen Information avseende det rapporterade räkenskapsåret 
 Ingående 

balans 
 

Under året Utgående balans 

1 
Programmets 

namn 

2 
Prestations- 

period 

3 
Tilldelnings- 

datum 

4 
Intjänings-

periodens 
utgång 

5 
Inlåsnings- 
periodens 

utgång 

6 
Utnyttjande- 

period 

7 
Lösenpris 

(SEK) 

8 
Options-

innehav 
vid årets 

början 

9 
Till-

delade 

10 
Intjänade 

11 
Föremål för 

prestations-

villkor 
 

12 
Tilldelade, 

ej 

intjänade 

13 
Föremål för 
inlåsnings-

period 

Rami Levin 
(VD) 

Personal-

options-

program 2020 

N/A 2020-10-26 2024-10-26
1) 2024-10-26

1) 2021-10-26–

2031-09-30
1) 

24,25 1 262 000 0 315 5002) N/A 946 500 946 500 

Personal-

options-

program 

2020/2025 

N/A 2020-02-07 2024-02-07
3) 2024-02-07

3) 2023–2025
3) 29,36 710 313 0 177 5784) N/A 532 735 710 313 

Summa        1 972 313 0 493 078 N/A 1 479 235 1 656 813 

 
1) 25 procent av de tilldelade optionerna intjänades per den 26 oktober 2021. De återstående optionerna intjänas därefter med 6,25 procent kvartalsvis. Tilldelade och intjänade 

optioner kan utnyttjas från intjäningstidpunkten till det datum som infaller tio år efter tilldelningsdagen. 
2) Värde 0 SEK, beräknat som aktiekursen den dagen minus lösenpriset multiplicerat med antalet intjänade personaloptioner. 
3) 25 procent av de tilldelade optionerna intjänades per den 7 februari 2021. De återstående optionerna intjänas därefter med 25 procent vardera vid de tidpunkter som infaller 

24, 36 respektive 48 månader efter tilldelningen. Tilldelade och intjänade kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller 

såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2022 och sista gången efter offentliggörande av 

kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2025. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade 

optioner istället utnyttjas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i mars 2023 och sista gången i december 2025.  
4) Värde 0 SEK, beräknat som aktiekursen den dagen minus lösenpriset multiplicerat med antalet intjänade personaloptioner. 

 

 

 

Tabell 2(b) – Incitamentsprogram (vice VD) 

Befattning

shavarens 

namn 
(befattnin

g) 

Huvudsakliga villkor för programmen Information avseende det rapporterade räkenskapsåret 
 

Ingående 

balans 
 

Under året Belopp vid årets utgång 

1 
Programme

ts namn 

2 
Prestations-

period 

3 
Tilldelnings-

datum 

4 
Intjänings-

periodens 
utgång 

5 
Inlåsnings- 
periodens 

utgång 

6 
Utnyttjande- 

period 

7 
Lösenpris 

(SEK) 

8 
Options-

innehav 
vid årets 

början 

9 
Tilldelade 

10 
Intjänade 

11 
Föremål för 
prestations- 

villkor 
 

12 
Tilldelade, 

ej 

intjänade 

13 
Föremål för 
Inlåsnings-

period 

Jørgen 

Drejer 
(vice VD) 

Styrelse-

options-

program 

2020 

N/A 2020-10-26 2023-06-30 
1) 

2023-06-30 
1) 

2023-2024 
2) 

25,40 77 000 0 25 666 N/A 51 334 77 000 

Summa        

77 000 0 25 666 N/A 51 334 77 000 

 

1) 1/3 av de tilldelade optionerna tjänades in per den dag som årsstämman 2021 hölls, det vill säga 26 maj 2021. Av de återstående optionerna tjänas ytterligare 1/3 in per den 

dag som årsstämma 2022 hålls, och resterande 1/3 tjänas in per den dag som årsstämma 2023 hålls. Årsstämman 2023 ska inte hållas senare än den 30 juni 2023. Tilldelade 

och intjänade optioner kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången 

efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2024. Om bolaget inte avger 

kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade optioner istället utnyttjas under sista månaden i efterföljande 

kalenderkvartal, första gången i december 2023 och sista gången i december 2024. 
2) Värde 0 SEK, beräknat som aktiekursen den dagen minus lösenpriset multiplicerat med antalet intjänade optioner. 
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Tillämpning av prestationskriterier 

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens och den vice verkställande direktörens rörliga 

ersättningar har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i 

bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och 

långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare 

till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar. 

 
Tabell 3 – Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens prestation under det rapporterade 

räkenskapsåret 2021: rörlig kontantersättning 

Befattnings-

havarens 

namn 

(befattning) 

1 

Beskrivning av kriterier hänförliga till  

ersättningskomponenten 

2 

Utfall 

Rami Levin 

(VD) 

Avancera våra kliniska utvecklingsprogram: 

• Inled Fas 2b-studie med Tesomet inom PWS under H2 

• Inled Fas 2b-studie med Tesomet inom HO under H2 

• Inled Fas 1-studie med SAN711 inom den valda indikationen 

Uppnått 

Identifiera och avancera våra prekliniska tillgångar: 

• Avancera SAN903 till Fas 1 

• Identifiera minst en ny molekyl inriktad mot sällsynta sjukdomar 

Delvis uppnått 

Säkerställ att Saniona är väl finansierat: 

• Driv processen för att notera bolagets aktier på US NASDAQ vidare 

• Optimera bolagets kapital- och organisationsstruktur 

• Inför de finansiella system och processer som behövs 

 

Delvis uppnått 

Bygg upp vår tekniska och operativa kapacitet: 

• Tillhandahåll underlag för inledningen av de kliniska prövningarna med Tesomet inom 

PWS respektive HO och SAN711 

• Ta fram produktspecifika planer avseende kemi, tillverkning och kontroll (CMC) för 

Tesomet, SAN711 och SAN903  

• Bygg upp Sanionas avdelning för teknisk drift 

• Utveckla en strategi och färdplan för teknisk drift 

Uppnått 

Organisatorisk effektivitet: 

• Anställ, utveckla och behåll ledande kompetens 

• Implementera nödvändiga system och processer för HR 

• Stötta den kulturella utvecklingen 

 

Uppnått 

Förbättra relationerna till intressenter: 

• Intern kommunikation: stimulera samarbete och engagemang 

• Extern kommunikation: skapa kännedom via starka medier genom ledarskap och 

relationsskapande 

• Förespråkande: bygg tillit, samarbeta och ta vara på patienterfarenheter som underlag 

för beslut 

Uppnått 

 

Sammanlagt uppnåddes 92,59 procent av de rörliga målen för VD, vilket föranledde en utbetalning om 

2 151 kSEK. 

 

För Vice VD, Jørgen Drejer, uppnåddes 100 procent av de rörliga målen för 2021. Jørgen Drejer har 

dock, trots att målen är uppfyllda, valt att av avstå från sin bonus för 2021 mot bakgrund av 

omstruktureringsprogrammet.  
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Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat 

Tabell 4 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade 

räkenskapsåren (RR) (kSEK)* 

 
RR 2021 RR 2020 

Ersättning till VD 7 360 7 2551) 

Ersättning till vice VD 2 894 2 4262) 

Koncernens rörelseresultat (410 898) (73 430) 

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltids-

ekvivalenter anställda i Sanionakoncernen3) 

1 786 1 282 

 

 * Från och med räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport. 
1) Inklusive ersättning till verkställande direktören Rami Levin och tidigare verkställande direktören Jørgen Drejer. 
2) Inklusive ersättning till vice verkställande direktören tillika CSO Jørgen Drejer och tidigare vice verkställande direktören och CFO Thomas Feldthus. 
3) Exklusive medlemmar i koncernledningen. 
 

 

__________________ 

Malmö i maj 2022 

Styrelsen i Saniona AB (publ) 


