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Bolagsstyrningsrapport

BOLAGSSTÄMMA 
Bolagsstämman är högsta beslutande or
gan. Bolagsstämman planeras och utförs 
för att aktieägarna på bästa sätt ska kunna 
utnyttja sitt inflytande i Bolaget. Beslut på 
bolagsstämma ska fattas i enlighet med ak
tiebolagslagens regler om majoritetskrav. 

Rätt att närvara. Alla aktieägare som är di
rektregistrerade i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken fem arbetsdagar före 
bolagsstämman och som meddelat Neuro
Vive sin avsikt att delta senast det datum 
som anges i kallelsen till bolagsstämman 
har rätt att närvara vid bolagsstämman och 
rösta för det antal aktier de innehar. 

Initiativ från aktieägare. Aktieägare som 
önskar få ett ärende behandlat på bolags
stämman måste skicka in en skriftlig begä
ran till styrelsen senast sju veckor före bo
lagsstämman. 

Valberedning. Bolaget skall ha en valbered
ning som skall bestå av en ledamot för envar 
av de tre till röstetalet största aktieägar
na baserat på den ägarstatistik som erhålls 
från Euroclear Sweden AB. 

STYRELSE 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 
åtta ledamöter. Styrelseledamöter utses 
årligen av årsstämman och väljs för en peri
od fram till slutet av nästa årsstämma. 

Styrelsens ordförande. Styrelsens ordfö
rande utses av årsstämman. Ordföranden 
ska leda styrelsens arbete, bevaka och an
svara för att styrelsen fullgör sina arbets
uppgifter i enlighet med lag, bolagsord
ning, Svensk kod för bolagsstyrning samt 

styrelsens arbetsordning. Styrelseordfö
randen ska genom kontakter med verkstäl
lande direktören följa Bolagets utveckling, 
samråda med verkställande direktör i stra
tegiska frågor och bevaka att strategiska 
frågor uppmärksammas och bearbetas av 
styrelsen.

Styrelsens arbete och ansvar. Styrelsen är 
Bolagets högsta förvaltningsorgan under 
bolagsstämman. Styrelsen skall i första 
hand ägna sig åt övergripande och långsik
tiga frågor samt frågor som är av stor bety
delse för Bolaget. Styrelsen har det över
gripande ansvaret för Bolagets verksamhet 
och ledning samt för att bokföringen och 
medelsförvaltningen kontrolleras på ett be
tryggande sätt. Styrelsen ansvarar för att 
Bolaget efterlever gällande lagar, förord
ningar och Svensk kod för bolagsstyrning 
samt att Bolaget har en god intern kontroll 
och formaliserade rutiner som säkerställer 
att fastlagda principer för finansiell rappor
tering och intern kontroll efterlevs. 

Ersättningsutskott. För att bistå styrelsen 
i löne och ersättningsfrågor har styrelsen 
inrättat ett ersättningsutskott som skall 
bestå av minst tre styrelseledamöter med 
uppgift att bland annat bereda styrelsens 
beslut i frågor om ersättningsprinciper, er
sättningar och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen. Beslut i ersättningsfrågor 
skall, efter beredning av utskottet, fattas 
av styrelsen. 

Revisionsutskott. Revisionsutskottets le
damöter utses av Bolagets styrelse vid 
dess konstituerande sammanträde och skall 
bestå av minst tre styrelseledamöter. Ut
skottet ska bidra till en god finansiell rap

portering som upprätthåller marknadens 
förtroende för Bolaget genom att särskilt 
övervaka och kontrollera Bolagets redovis
ningsprinciper, ekonomihantering, riskhan
tering samt internkontrollens uppbyggnad, 
resurser, löpande arbete och årlig avrap
portering. Revisionsutskottet granskar 
även revisorns oberoende i förhållande till 
Bolaget. 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktören utses av styrel
sen. Den verkställande direktörens arbete 
följer den skriftliga instruktion som styrel
sen årligen fastställer i samband med det 
konstituerande styrelsesammanträdet. 

Instruktionen för den verkställande direk
tören reglerar sedvanliga områden såsom 
dennes åtaganden gentemot Bolaget och 
styrelsen, inklusive ansvar för avgivande till 
styrelsen av ändamålsenliga rapporter som 
är relevanta för fullgörandet av styrelsens 
bedömningsuppgift rörande Bolaget. 

Verkställande direktören ska tillse att en 
löpande planering, däribland affärsplaner 
och budget, utarbetas och föreläggs styrel
sen för styrelsens beslut. 

Vid befarade avvikelser från planer och sär
skilda händelser av väsentlig betydelse, ska 
verkställande direktören omedelbart infor
mera styrelsen genom dess ordförande. 

Så här styrs NeuroVive
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NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (nedan kallat NeuroVive eller Bolaget) är ett svenskt publikt 
aktiebolag med organisationsnummer 556595-6538. Bolaget har sitt säte i Lunds kommun och är 
listat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningsrapporten är sammanställd av NeuroVives styrelse 
i enlighet med Årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (nedan kallad Koden). 
Rapporten är en del av förvaltningsberättelsen och granskas av Bolagets revisorer. 
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Tillämpning och avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning 

Koden gäller för alla svenska bolag vars ak
tier är noterade på en reglerad marknad i 
Sverige och skall tillämpas fullt ut i sam
band med börsnotering. Bolag måste inte 
följa alla regler i Koden, utan har möjlighet 
att välja alternativa lösningar som de bedö
mer passar bättre för dessa omständighe
ter, förutsatt att eventuella avvikelser re

dovisas, den alternativa lösningen beskrivs 
och orsakerna förklaras (följ eller förklara
principen) i bolagsstyrningsrapporten. 

NeuroVive tillämpar Svensk Kod för bolags
styrning sedan den 8 juni 2012 och denna 
bolagsstyrningsrapport är därför upprät
tad i enlighet med Koden. NeuroVive har av

vikit från Koden endast när det gäller utvär
dering av verkställande direktörens arbete 
enligt Koden 8.2 då ingen utvärdering av 
verkställande direktörens arbete har skett 
under 2015 med anledning av pågående VD
rekrytering. 

Organisation av bolagsstyrning 

NeuroVives interna kontroll och bolagsstyr
ning grundar sig både på gällande lagar/re
gelverk och på branschspecifika parametrar 
som anses vara viktiga för Bolaget. Kon
trollsystemet täcker inte bara samtliga gäl
lande regelverk utan också de specifika krav 
som NeuroVive ställer på sin verksamhet. 

Den interna kontrollen och bolagsstyr
ningsverktyget ger en övergripande kon
troll över alla viktiga skeden för Bolaget. 
Bolagets styrelse och ledning har därige
nom goda förutsättningar för att kunna 
kontrollera och styra verksamheten på det 

sätt som krävs för att motsvara de högt 
ställda krav som finns från såväl Bolaget, 
marknaden, börsen, aktieägare och myn
digheter. 

Bland annat nedanstående lagar/regelverk 
samt Bolagets egna styrdokument ligger till 
grund för NeuroVives bolagsstyrning: 

Externa regelverk 
• Aktiebolagslagen, 
• Gällande redovisningslagstiftning, 
• IFRS, 
• Svensk kod för bolagsstyrning, 

• Nasdaq Stockholms regelverk för emit
tenter. 

Interna styrdokument 
• Bolagsordningen, 
• Instruktioner och arbetsordningar för 

styrelse, utskott och VD, 
• Riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare, 
• Informations och kommunikations policy, 
• Etiska riktlinjer, 
• Ekonomihandboken.

 
Ägarstruktur 

Per den 31 december 2015 hade Neuro Vive 
6 406 registrerade aktieägare. Euroclear 
Bank S.A/N.V, W8IMY, (registrerar innehav 
för Maas Biolab, LCC och Marcus Keep mfl 
med hemvist i USA), var störste ägare med 
ett innehav om 4 415 940 aktier, motsvaran

de cirka 14,4 procent av aktierna och rös
terna. Näst största aktieägare var Baulos 
Capital Belgium SA med 4 000 000 aktier, 
motsvarande cirka 13,0 procent av aktierna 
och rösterna. Tredje största aktieäagare 
var Avanza Pension Försäkring AB med 3 

529 702 aktier, motsvarande cirka 11,5 pro
cent av aktierna och rösterna. Ingen annan 
aktieägare hade vid årsskiftet ett aktieä
gande som representerade minst en tiondel 
av samtliga aktier och röster i Bolaget. 

Aktiekapital och rösträtt 

Aktiekapitalet uppgick per den 31 decem
ber 2015 till 1 536 757,60 kronor fördelat på 
30 735 152 aktier. Det finns endast ett ak
tieslag. Samtliga aktier har ett kvotvärde 

om 0,05 kronor och berättigar till en röst 
och har lika rätt till andel i Bolagets till
gångar och vinst. Bolagets bolagsordning 
innehåller inga begränsningar i fråga om hur 

många röster varje aktieägare kan avge vid 
en bolagsstämma.

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande 
organet i ett aktiebolag och aktieägarnas 
rätt att besluta i Bolagets angelägenheter 
utövas vid bolagsstämman. Bolagsstäm
man planeras och utförs för att aktieägarna 
på bästa sätt ska kunna utnyttja sitt infly
tande i Bolaget. Kallelse och annan infor
mation är utformad för att aktieägarna ska 
kunna ta välgrundade beslut i de frågor som 
uppkommer vid bolagsstämman. Beslut på 
bolagsstämma ska fattas i enlighet med ak
tiebolagslagens regler om majoritetskrav. 

I enlighet med bolagsordningen publiceras 
kallelse till årsstämma respektive extra bo
lagsstämma i Post och Inrikes Tidningar 
samt på Bolagets webbplats. Meddelande 
om att kallelse har skett publiceras i Svens
ka Dagbladet. 

Rätt att närvara vid bolagsstämma 
Alla aktieägare som är direktregistrerade i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktiebo
ken fem arbetsdagar före bolagsstämman 
och som meddelat NeuroVive sin avsikt att 

delta senast det datum som anges i kallel
sen till bolagsstämman har rätt att närvara 
vid bolagsstämman och rösta för det antal 
aktier de innehar. 

Initiativ från aktieägare 
Aktieägare som önskar få ett ärende be
handlat på bolagsstämman måste skicka in 
en skriftlig begäran till styrelsen senast sju 
veckor före bolagsstämman. Det har med 
hänsyn till sammansättningen av Bolagets 
ägarkrets inte ansetts motiverat och för
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svarbart med hänsyn till Bolagets ekono
miska förutsättningar att erbjuda simultan
tolkning till annat språk och översättning 
av hela eller delar av stämmomaterialet. På 

NeuroVives hemsida finns information om 
Bolagets tidigare bolagsstämmor liksom in
formation om aktieägarnas rätt att få ären
den behandlade på stämman och när aktieä

gares begäran om sådant ärende ska vara 
NeuroVive tillhanda.

Bolagsstämmor 

Årsstämman hölls den 30 mars 2015 på 
Scheelevägen 2 i Lund. Vid stämman närva
rade 58 aktieägare, personligen eller genom 
ombud. Dessa representerade 34,36 pro
cent av aktierna och rösterna i NeuroVive. 
Vid årsstämman närvarade VD, samtliga 
styrelseledamöter, Bolagets huvudansvari
ge revisor och valberedningens ordförande. 

Vid årsstämman 2015 fattades beslut en
ligt nedan: 

• Fastställande av balans och resultaträk
ning samt koncernbalans och koncernre
sultaträkning, 

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör, 

• Beslut om fastställande av arvoden åt 
styrelsen, revisor och utskottsledamö
ter, 

• Val av styrelse, 
• Beslut om riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare, 
• Beslut om riktlinjer för valberedningen,
• Beslut om bemyndigande för styrelsen 

om att besluta om nyemission av aktier. 

Materialet från årsstämmorna, såsom kal
lelse, protokoll och beslutsunderlag finns 
tillgängligt på NeuroVives hemsida:  
www.neurovive.com. 

Årsstämma 2016
NeuroVives årsstämma 2016 kommer att 
äga rum den 28 april 2016, kl. 16.00 på Medi

con Village, Scheelevägen 2, i Lund. Aktieä
gare som önskar delta på årsstämman ska 
anmäla sig till Bolaget. Information om an
mälan och om hur aktieägarna kan få ett 
ärende behandlat på stämman finns på Bo
lagets hemsida. Information om datum och 
ort för årsstämman lämnades på Bolagets 
webbplats den 16 oktober 2015. 

Valberedningen. Bolaget skall ha en valbe
redning som skall bestå av en ledamot för 
envar av de tre till röstetalet största ak
tieägarna baserat på den ägarstatistik som 
erhålls från Euroclear Sweden AB. Utövar 
inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot 
skall den till röstetalet närmast följande 
största aktieägare ha rätt att utse ledamot 
i valberedningen. Styrelsens ordförande är 
sammankallande till valberedningen och kan 
vara adjungerad vid behov. Verkställande 
direktör eller annan person från bolags
ledningen får inte vara ledamot av valbe
redningen, inte heller ska styrelseledamö
ter utgöra en majoritet av valberedningens 
ledamöter. Majoriteten av valberedning
ens ledamöter ska vara oberoende i förhål
lande till Bolaget och bolagsledningen, om 
mer än en styrelseledamot ingår i valbered
ningen får högst en av dem vara beroende i 
förhållande till Bolagets större aktieägare. 
Minst en av valberedningens ledamöter ska 
vara oberoende i förhållande till den i Bola
get röstmässigt största aktieägaren eller 
grupp av aktieägare som samverkar om Bo
lagets förvaltning. Ingen ersättning utgår 

till någon av deltagarna i valberedningen för 
deras arbete. 

Valberedningen inleder arbetet med att 
granska genomförd utvärdering av sittande 
styrelse. Arbetet ska präglas av öppen
het och diskussioner, i syfte att åstadkom
ma en välbalanserad styrelse varvid kravet 
på mångsidighet och bredd samt en jämn 
könsfördelning beaktats. Valberedningen 
nominerar därefter ledamöter till NeuroVi
ves styrelse för kommande mandatperiod, 
vilket sedan föreslås för årsstämman. Val
beredningen har till uppgift att föreslå års
stämmans ordförande, styrelseordförande 
och styrelseledamöter, antal styrelseleda
möter, arvodering av styrelseledamöter och 
utskottsledamöter samt val och arvode
ring av revisor. Valberedningen har även till 
uppgift att föreslå riktlinjer för att utse le
damöter i valberedningen och för valbered
ningens uppdrag. 

Valberedningen sammansättning inför års
stämman 2016 meddelades genom press
meddelande den 16 oktober 2015 och be
står av: 

• Michael Vickers, (ordförande i valbered
ningen), ledamot för Maas Biolab LLC

• Anders Ermén, ledamot för Baulos Capital 
Belgium SA

• Tomas Hagström, ledamot för Eskil Elmér.

Styrelse 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 
åtta ledamöter. Styrelseledamöter utses 
årligen av årsstämman och väljs för en pe
riod fram till slutet av nästa årsstämma. Vid 
NeuroVives årsstämma den 30 mars 2015 
omvaldes Greg Batcheller, Arne Ferstad, 
Boel Flodgren, Marcus Keep, Helena Levan
der, Anna Malm Bernsten och Helmuth von 
Moltke till styrelseledamöter. Fredrik Ols
son nyvaldes som styrelseledamot. Greg 
Batcheller omvaldes som styrelsens ord
förande. Ingen av styrelsens ledamöter är 
anställda i Bolagets ledning, dock arbetar 
Greg Batcheller via Stanbridge Corporation 
BVBA och Arne Ferstad via Ankor Consul
tants Ltd på konsultbasis för Bolagets led

ningsgrupp. Respektive styrelseledamots 
oberoende gentemot Bolaget, Bolagets led
ning och Bolagets större aktieägare fram
går av tabellen nedan. 

Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande utses av årsstäm
man. Styrelsens ordförande representerar 
styrelsen såväl externt som internt. Ordfö
randen ska leda styrelsens arbete, bevaka 
och ansvara för att styrelsen fullgör sina 
arbetsuppgifter i enlighet med lag, bolag
sordning, Svensk kod för bolagsstyrning 
samt styrelsens arbetsordning. 

Styrelseordföranden ska genom kontakter 
med verkställande direktören följa Bola

gets utveckling, samråda med verkställan
de direktör i strategiska frågor och bevaka 
att strategiska frågor uppmärksammas och 
bearbetas av styrelsen. Vidare ska styrel
seordföranden tillse att styrelsen genom 
verkställande direktörens försorg löpande 
erhåller information om Bolaget för analys 
av Bolagets ställning. 

Då Greg Batcheller har stadigvarande upp
drag för Bolaget utöver ordförandeskapet 
har arbetsfördelningen mellan ordföran
den och verkställande direktören klargjorts 
i styrelsens arbetsordning och instruktion 
för verkställande direktören. 
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Styrelsens arbete och ansvar 
Styrelsen är Bolagets högsta förvaltnings
organ under bolagsstämman. NeuroVives 
styrelsearbete styrs av gällande lagar och 
rekommendationer, samt av styrelsens ar
betsordning som fastställs årligen. Arbets
ordningen innehåller bland annat regler för 
arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, 
ekonomisk rapportering och revisionsfrå
gor. På det konstituerande styrelsesam
manträdet fastställer styrelsen även övriga 
erforderliga arbetsordningar, policies och 
riktlinjer som ligger till grund för Bolagets 
interna regelsystem. 

Styrelsen skall i första hand ägna sig åt över
gripande och långsiktiga frågor samt frågor 
som är av stor betydelse för Bolaget. Sty
relsen har det övergripande ansvaret för 
Bolagets verksamhet och ledning samt för 
att bokföringen och medelsförvaltningen 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Sty
relsen ansvarar för att Bolaget efterlever 
gällande lagar, förordningar och Svensk kod 
för bolagsstyrning samt att Bolaget har en 
god intern kontroll och formaliserade rutiner 
som säkerställer att fastlagda principer för 
finansiell rapportering och intern kontroll ef
terlevs samt att Bolagets finansiella rappor

tering är upprättad i överensstämmelse med 
lag, tillämpliga redovisningsstandarder och 
övriga krav på noterade bolag. 

Enligt styrelsens arbetsordning skall sty
relsen normalt sammanträda sju gånger per 
år inklusive det konstituerande sammanträ
det. Under året har styrelsen hållit 10 sam
manträden. Vid de ordinarie sammanträde
na har styrelsen bland annat genomgått och 
fastställt ekonomiska rapporter, affärs
plan, budget och finansieringsfrågor samt 
strategi. Vidare sker en löpande uppfölj
ning av utvecklingen i Bolagets pågående 
läkemedelsprojekt och Bolagets finansiella 
situation. Vid årets sista sammanträde ge
nomfördes en utvärdering av styrelsen och 
styrelsens arbete. Verkställande direk
tören utvärderades inte med anledning av 
pågående rekrytering av VD . De extra sam
manträdena har bland annat tillkommit för 
att hantera Bolagets beslut om ändring av 
datum för årstämma 2015 samt tilldelning 
av aktier i nyemissionerna. Därutöver har 
frågor rörande nedläggningen av CIRCUS
studien handlagts. 

Styrelseledamöternas oberoende och när
varo framgår av tabellen nedan. En presen

tation av styrelsens ledamöter återfinns i 
årsredovisningen på sidorna 4243.

Styrelseutvärdering
Ledamöterna har fyllt i ett varsitt exem
plar av det utvärderingsunderlag som sär
skilt tagits fram för att kunna genomföra en 
strukturerad utvärdering av styrelsens ar
bete i enlighet med riktlinjerna i Svenk kod 
för bolagsstyrning. Utvärderingarna har 
sedan sammanställts av styrelsens sekre
terare för att slutligen redovisas för styrel
sen av styrelsens ordförande på ordinarie 
styrelsemöte. 

Utvärdering av VD
Styrelsen beslutade att frångå riktlinjer för 
Svensk kod för bolagsstyrning om att utvär
dera verkställande direktörens arbete un
der 2015 då verkställande direktör lämnade 
sitt uppdrag under 2015, då ersättaren bör
jar i mars 2016, har operativa chefen agerat 
tillförordnad verkställande direktör sedan 1 
september. En utvärdering av verkställande 
direktörens arbete under 2015 har därmed 
ingen relevans och tiden då tillförordnad 
verkställande direktör varit verksam be
döms som allt för kort för att utvärderas.

Ledamot Invald år Revisions-
utskott

Ersättnings-
utskott

Oberoende 1 Närvaro
styrelse

Närvaro
revisions-

utskott

Närvaro
ersättnings-

utskott

Greg Batcheller, ordf. 2000 ▲ 14/14

Arne Ferstad 2010 Ledamot ▲ 13/14 6/6

Boel Flodgren 2013 Ledamot Ja 14/14 3/3

Marcus Keep 2000 ● 14/14

Helena Levander 2012 Ordförande Ledamot Ja 14/14 6/6 3/3

Anna Malm Bernsten 2013 Ledamot Ordförande Ja 13/14 6/6 3/3

Fredrik Olsson* 2015 ● 8/8

Helmuth von Moltke 2005 Ja 14/14

1.  Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning
▲ = Beroende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen
● = Beroende i förhållande till Bolagets större ägare

*  Fredrik Olsson invaldes i styrelsen vid årsstämman 30 mars 2015.

Styrelsens arbete under 2015
Januari
• Beslut om tidigareläggande av ordinarie 

årsstämma.
Februari
• Beslut om tilldelning av aktier i nyemis

sion. Bokslutskommuniké, revisionsfrågor, 
fastställande av löne och ersättnings
frågor inklusive rörliga ersättningar, ex
traordinära årsstämmobeslut, styrelsens 
överläggning med Bolagets revisor utan 
deltagande från verkställande direktören 
eller annan person från bolagsledningen. 
Revisionsfrågor, årsbokslut, årsstämma, 
bolagsstyrningsrapport, utvärdering av 
rörliga ersättningar.

Mars
• Beslut angående etablering av dotterbolag 

i Frankrike.

• Konstituerande möte. Fastställa 
firmateckning, bolagsstyrningspolicy, 
arbetsordning för styrelsen, arbetsord
ning för revisions och ersättningsutskott 
samt instruktion till verkställande direktör. 
Utseende av ledamöter till styrelsens 
utskott. Fastställande av övriga policyer 
och riktlinjer.

Maj
• Beslut om nyemission av aktier
• Behandling och godkännande av delårsrap

port 1.
Augusti
• Behandling och godkännande av halvårs

rapport.
September
• Frågor angående konsekvenser av det 

negativa resultatet av Circusstudien.

• Styrelsen beslutar att Bolaget behöver 
nytt ledarskap under ny VD.

Oktober
• Översyn av bolagsstyrning, fastställa 

verksamhetsmål och strategi utifrån nya 
förutsättningar efter beslutet av avsluta 
läkemedelsutveckling mot akut hjärtin
farkt. 

November
• Behandling av delårsrapport Nr 3, finan

sieringsfrågor, frågor kring årsbokslut, 
budget, revisionsfrågor, utvärdering av 
styrelsens arbete under året samt ledande 
befattningshavares arbetsinsatser, utvär
dering av VD har inte skett med anled
ning av den pågående VDrekryteringen, 
Bolagets revisor deltog med anledning av 
översiktligt granskad delårsrapport.
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Ersättningsutskott 

För att bistå styrelsen i löne och ersätt
ningsfrågor har styrelsen inrättat ett er
sättningsutskott med uppgift att bland 
annat 

• bereda styrelsens beslut i frågor om 
ersättningsprinciper, ersättningar och 
andra anställningsvillkor för bolagsled
ningen, 

• följa och utvärdera pågående och under 
året avslutade program för rörliga er
sättningar för bolagsledningen, samt 

• följa och utvärdera tillämpningen av de 
riktlinjer för ersättningar till ledande be

fattningshavare som årsstämman enligt 
lag ska fatta beslut om samt gällande 
ersättningsstrukturer och ersättningsni
våer i Bolaget. 

Beslut i ersättningsfrågor skall, efter be
redning av utskottet, fattas av styrelsen.

Utskottet har såsom underkommitté till 
styrelsen en begränsad beslutsrätt. Ut
skottets arbetsordning fastställs årligen 
av styrelsen under styrelsens konstitueran
de sammanträde och utvisar vilka arbets
uppgifter och vilken beslutanderätt sty

relsen har delegerat till utskottet samt hur 
utskottet ska rapportera till styrelsen.

Ersättningsutskottet rapporterar löpande 
till styrelsen över sitt arbete vid ordinarie 
sammanträden och avger årligen till styrel
sen en rapport över ledamöternas närvaro 
vid utskottets sammanträden.

NeuroVives ersättningsutskott tillsätts i 
samband med det konstituerande styrelse
mötet och består för innevarande period av 
Helena Levander, Anna Malm Bernsten (ord
förande) och Boel Flodgren. 

Revisionsutskott 

Revisionsutskottets ledamöter utses av 
Bolagets styrelse vid dess konstituerande 
sammanträde och skall bestå av minst tre 
styrelseledamöter. Styrelsen utser utskot
tets ordförande, som inte kan vara styrel
sens ordförande. Majoriteten av utskottets 
ledamöter ska vara oberoende i förhållande 
till Bolaget och bolagsledningen. Minst en 
av de ledamöter som är oberoende i förhål
lande till Bolaget och bolagsledningen ska 
även vara oberoende i förhållande till Bola
gets större ägare. 

Revisionsutskottet har inrättats i syfte 
att underlätta fullgörandet av styrelsens 
övervakningsansvar. Utskottet har såsom 
underkommitté till styrelsen en begrän
sad beslutsrätt. Utskottets arbetsord
ning fastställs årligen av styrelsen under 

styrelsens konstituerande sammanträde 
och utvisar vilka arbetsuppgifter och vil
ken beslutanderätt styrelsen har delege
rat till utskottet samt hur utskottet ska 
rapportera till styrelsen. Revisionsutskot
tet rapporterar löpande till styrelsen över 
sitt arbete vid ordinarie sammanträden och 
avger årligen till styrelsen en rapport över 
ledamöternas närvaro vid utskottets sam
manträden. 

Utskottet ska bidra till en god finansiell rap
portering som upprätthåller marknadens 
förtroende för Bolaget genom att särskilt 
övervaka och kontrollera Bolagets redovis
ningsprinciper, ekonomihantering, riskhan
tering samt internkontrollens uppbyggnad, 
resurser, löpande arbete och årlig avrap
portering. Revisionsutskottet granskar 

även revisorns oberoende i förhållande till 
Bolaget. 

Utskottet ska förbereda frågor rörande 
revisorsval och arvodering av de externa 
revisorerna, samt hålla nära kontakt med 
valberedningen inför dess förslag till års
stämman om val av revisorer och faststäl
lande av revisorsarvode. Revisionsutskot
tets kontakt med valberedningen sker och 
upprätthålls av utskottets ordförande.

NeuroVives revisionsutskott tillsätts i sam
band med det konstituerande styrelsemö
tet och består för innevarande period av 
Arne Ferstad, Helena Levander (ordförande) 
och Anna Malm Bernsten.

VD och övriga ledande befattningshavare 

Verkställande direktören utses av styrel
sen. Den verkställande direktörens arbete 
följer den skriftliga instruktion som styrel
sen årligen fastställer i samband med det 
konstituerande styrelsesammanträdet. 

Instruktionen för den verkställande direk
tören reglerar sedvanliga områden såsom 
dennes åtaganden gentemot Bolaget och 
styrelsen, inklusive ansvar för avgivande 
till styrelsen av ändamålsenliga rapporter 
som är relevanta för fullgörandet av styrel
sens bedömningsuppgift rörande Bolaget. 
Verkställande direktören ska tillse att en 
löpande planering, däribland affärsplaner 
och budget, utarbetas och föreläggs sty
relsen för styrelsens beslut. Verkställande 
direktören ska under gott ledarskap leda 
verksamheten på bästa sätt så att Bolaget 

utvecklas enligt fastställda planer, antagna 
strategier och policies. Vid befarade avvi
kelser från planer och särskilda händelser 
av väsentlig betydelse, ska verkställande 
direktören omedelbart informera styrelsen 
genom dess ordförande. Verkställande di
rektören ska tillse att Bolagets verksamhet, 
inklusive dess administration, är organise
rad så att den möter marknadens krav och 
tillse att kontroll av verksamheten är orga
niserad och fungerar effektivt och säkert. 

Ledningsgruppen hanterar inom ramen för 
av styrelsen givna direktiv för driften av 
Bolagets verksamhet, framtagande och 
uppföljning av strategier och budgetar, för
delning av resurser, övervakning av den ope
rativa verksamheten samt förberedelser 
inför styrelsemöten. 

Ledningsgruppen har under perioden januari 
till augusti bestått av Bolagets fd VD Mikael 
Brönnegård, Eskil Elmér, Jan Nilsson och 
Catharina Jz Johansson. Mikael Brönnegård 
lämnade bolaget den 1 september 2015. Un
der perioden september till december har 
ledningsgruppen bestått av Bolagets tf VD 
Jan Nilsson, Eskil Elmér och Catharina Jz Jo
hansson. Ledningsgruppen sammanträder 
varannan vecka och samtliga sammanträ
den protokollförs. 
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Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamöter 
Vid årsstämman 2015 beslutades att sty
relsearvode skall utbetalas till styrelseord
förande med 300 000 kronor samt till var 
och en av de övriga styrelseledamöterna 
med 150 000 kronor. Styrelseordförande 
Greg Batcheller och styrelseledamot Fred
rik Olsson har avsagt sig sitt styrelsearvo
de för innevarande mandatperiod. 

Vid årsstämman 2015 beslutades att er
sättning skall utbetalas till ordföranden 
i revisionsutskottet med 100 000 kronor 
samt till var och en av de övriga ledamöter
na i revisionsutskottet med 50 000 kronor. 
Vidare beslutades att ersättning skall utbe
talas till ordförande i ersättningsutskottet 
med 40 000 kronor samt till var och en av de 
övriga ledamöterna i ersättningsutskottet 
med 20 000 kronor. 

Ersättning till ledande befattningshavare 
Efter förslag från styrelsen beslutade års
stämman 2015 om riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare. 

Riktlinjerna för ersättning och andra an
ställningsvillkor för bolagsledningen inne
bär i huvudsak att Bolaget skall erbjuda sina 
ledande befattningshavare marknadsmäs
siga ersättningar, att ersättningarna skall 
beredas av ett särskilt ersättningsutskott 
inom styrelsen, att kriterierna därvid skall 
utgöras av den ledande befattningshava
rens ansvar, roll, kompetens och befattning. 
Ersättningar till ledande befattningshavare 
beslutas av styrelsen exklusive eventuella 
styrelseledamöter som är i beroendeställ
ning till Bolaget och bolagsledningen. Rikt
linjerna skall tillämpas på nya avtal, eller 
ändringar i existerande avtal som träffas 
med ledande befattningshavare efter det 
att riktlinjerna fastställts och till dess att 
nya eller reviderade riktlinjer fastställs. 

Ledande befattningshavare skall erbjudas 
en fast lön som är marknadsmässig och ba
serad på den ledande befattningshavarens 
ansvar, roll, kompetens och befattning. Den 
fasta lönen skall omprövas en gång per år. 

Ledande befattningshavare kan, från tid 
till annan, erbjudas rörlig ersättning. Så
dan rörlig lön skall vara marknadsmässig 
och skall baseras på utfall av förutbestäm
da finansiella och individuella mål. Villkoren 
och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall 
fastställas för varje verksamhetsår. Rörlig 
lön regleras året efter intjänandet och kan 
utbetalas antingen som lön eller som en
gångsbetald pensionspremie. Vid utbetal
ning som engångsbetald pensionspremie 
sker viss uppräkning så att totalkostnaden 
för NeuroVive blir neutral. Grundprincipen 
är att den rörliga lönedelen per år kan upp
gå till maximalt 30 procent av fast årslön. 
Summan av den rörliga ersättningen för le
dande befattningshavare kan sammanlagt 
högst uppgå till 1 500 000 kronor. 

Vid utformningen av rörliga ersättningar till 
bolagsledningen som utgår kontant ska sty
relsen överväga att införa förbehåll som 

• villkorar utbetalning av viss del av sådan 
ersättning av att de prestationer på 
vilka intjänandet grundats visar sig vara 
hållbara över tid, och 

• ger Bolaget möjlighet att återkräva 
sådana ersättningar som utbetalats på 
grundval av uppgifter som senare visat 
sig vara uppenbart felaktiga. 

Ledande befattningshavare äger rätt till 
marknadsmässiga pensionslösningar enligt 
kollektivavtal och/eller avtal med Neuro
Vive. Samtliga pensionsåtaganden skall 
vara premiebestämda. Löneavståenden kan 
utnyttjas för ökade pensionsavsättningar 

genom engångsbetalda pensionspremier 
förutsatt att totalkostnaden för NeuroVive 
blir neutral. 

Uppsägningstiden från NeuroVives sida 
skall vara högst sex månader för verkstäl
lande direktören och högst sex månader för 
övriga ledande befattningshavare. Uppsäg
ningstiden från verkställande direktörens 
sida skall vara lägst sex månader och för öv
riga ledande befattningshavares sida skall 
den vara lägst tre månader. 

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstå
ende riktlinjer om styrelsen bedömer att 
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som 
motiverar det. I samband med att tidigare 
VD:n Michael Brönnegård avgick avtalades 
om en förlängd uppsägningstid om nio må
nader mot tidigare avtalad tid om sex måna
der, detta bedömdes rymmas inom styrel
sens mandat enligt ovan. Rörlig ersättning 
till ledande befattningshavare har utgått 
med 1 076 620 kronor under 2015, vilket är 
inom ramen för riktlinjerna. Beslutade er
sättningar om totalt 817 KSEK till tidigare 
VD har ej förfallit till betalning.

Revisorn har till årsstämman 2016 avgivit 
ett yttrande avseende huruvida styrelsen 
följt de fastlagda riktlinjerna för ersättning 
till ledande befattningshavare under 2015. 
Revisorn angav i sitt yttrande att riktlinjer
na följts. Styrelsen föreslår att ersättning
ar för 2016 beslutas efter samma principer 
som för 2015 med tillägget att utöver upp
sägningstid kan avgångsvederlag utgå med 
högst sex månaders lön och anställnings
förmåner för verkställande direktören. 

Aktierelaterade incitamentsprogram 
Det finns inga aktiva incitamentsprogram.

Revisor 

Revisorn skall granska Bolagets årsredovis
ning och räkenskaper samt styrelsens och 
VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår 
skall revisorn lämna en revisionsberättel
se och en koncernrevisionsberättelse till 
årsstämman. Bolagets revisorer utses av 
ägarna på årsstämma vart fjärde år. Mazars 
SET Revisionsbyrå AB valdes till revisions
bolag vid årsstämman 2012. Huvudansvarig 
revisor är Bengt Ekenberg. För att säker
ställa att de informations och kontrollkrav 
som ställs på styrelsen uppfylls rapporte
rar revisorerna fortlöpande till revisions
utskottet om redovisningsfrågor samt om 

eventuella felaktigheter eller misstänkta 
oegentligheter. Dessutom deltar reviso
rerna på merparten av sammanträdena i 
revisionsutskottet och vid behov i styrelse
sammanträdena. Minst en gång per år rap
porterar revisorerna till styrelsen utan att 
den verkställande direktören eller någon 
annan av Bolagets operativa ledning närva
rar vid mötet. 

Ersättning till revisor 
Årsstämman 2015 beslutade att revisorsar
vode ska utgå enligt godkänd räkning i enlig
het med sedvanliga debiteringsnormer. Med 

revisionsuppdrag avses granskning av års
redovisning och bokföring samt styrelsens 
och VD:s förvaltning, övriga arbetsuppgif
ter som det ankommer på Bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträ
de som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana 
övriga arbetsuppgifter. Revisionsutskottet 
har vid kontroll under året bedömt att revi
sorerna är oberoende i förhållande till Bo
laget. Uppgifter om arvoden till revisorerna 
framgår av not 9 på sidan 61. Delårsrappor
ten för perioden januariseptember 2015 är 
översiktligt granskad av revisorn.
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Personer med insynsställning och tysta perioder

Personer med insynsställning är de som in
går i styrelse, bolagsledningen, den aukto
riserade revisorn Bengt Ekenberg och ett 
antal uppdragstagare i Bolaget. Dessut
om inkluderas i denna krets personer med 
vissa funktioner i koncernens dotterbolag. 
Samtliga dessa personer har en befattning 
som normalt kan antas medföra tillgång till 
ickeoffentliggjord kurspåverkande infor
mation är anmälda till Finansinspektionen 
som insynspersoner i Bolaget. Personer 
med insynsställning är skyldiga att anmäla 

förändringar i sina innehav av finansiella 
instrument i NeuroVive enligt lagen om an
mälningsskyldighet för vissa innehav av fi
nansiella instrument.

Börsbolag ska föra en förteckning, loggbok, 
över personer som är anställda eller har 
uppdrag för Bolaget och som har tillgång till 
insiderinformation som rör Bolaget. Dit kan 
höra insynspersoner, men även andra per
soner som har insiderinformation utan att 
vara registrerade som insynspersoner. Neu

roVive för loggbok för varje finansiell rap
port eller pressmeddelande där informatio
nen bedöms vara kurspåverkande.

Tysta perioder
NeuroVive tillämpar en tyst period på minst 
30 dagar före publiceringen av sina delårs
rapporter. Under denna period träffar inte 
koncernens representanter finansiell me
dia, analytiker eller investerare.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Den interna kontrollens övergripande syfte 
är att i rimlig grad säkerställa att Bolagets 
operativa strategier och mål följs upp och 
att ägarnas investeringar skyddas. Den in
terna kontrollen ska vidare tillse att den ex
terna finansiella rapporteringen med rimlig 
säkerhet är tillförlitlig och upprättad i över
ensstämmelse med god redovisningssed, 
att tillämpliga lagar och förordningar följs 
samt att krav på noterade bolag efterlevs. 
Den interna kontrollen omfattar huvudsak
ligen följande fem komponenter: kontroll
miljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt upp
följning. 

Kontrollmiljö 
I NeuroVives kontrollmiljö ingår organisa
tionsstruktur, beslutsvägar, ansvar och 
befogenheter, vilka är klart definierade i en 
rad styrdokument. Styrdokumenten har 
fastställts av styrelsen för att uppnå en väl 
fungerande kontrollmiljö. 

Bolagets kontrollmiljö består av en sam
verkan mellan styrelse, ersättnings och 
revisionsutskott, VD, ekonomichef, internt 
utsedd personal och Bolagets revisor. Kon
trollen sker vidare genom ekonomimanua
lens fastställda rapportrutiner som bland 
annat innefattar finansiella rapporter till 
styrelsen samt en årlig rapportering till 
styrelsen av genomförd internkontroll.

Revisionsutskottet har ett övergripande 
ansvar för att följa upp att den interna kon
trollen avseende finansiell rapportering 
och rapportering till styrelsen fungerar. 
Revisonsutskottet genomför kvartalsvis 
avstämningar med bolagets VD samt revi
sor. Därutöver granskas och utvärderas det 
formulär som tagits fram för företagsled
ningen att utvärdera bolagets interkontroll 
en gång per år. 

Riskbedömning 
I riskbedömningen ingår att identifiera ris
ker som kan uppstå om de grundläggande 
kraven på den finansiella rapporteringen i 
koncernen inte uppfylls. Granskning sker så 
att Bolaget har en infrastruktur som möjlig
gör en effektiv och ändamålsenlig kontroll 
och bedömning av Bolagets ekonomiska 
läge samt väsentliga finansiella, legala och 
operationella risker. 

Att utveckla nya läkemedel är en riskfylld 
och kapitalkrävande process. De riskfakto
rer som bedöms ha en särskild betydelse för 
NeuroVives framtida utveckling är resultat 
av kliniska studier, myndighetsåtgärder, 
konkurrens och prisbild, samarbetspart
ners, ansvarsrisker, patent, nyckelpersoner 
och framtida kapitalbehov. 

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter begränsar identifierade 
risker och säkerställer korrekt och tillförlit
lig finansiell rapportering. Revisionsutskot
tet och styrelsen ansvarar för den interna 
kontrollen och uppföljningen av bolagsled
ningen. Detta sker genom både interna och 
externa kontrollaktiviteter samt genom 
granskning av Bolagets styrdokument som 
är relaterade till riskhantering. Vidare sker 
en årlig sammanställning och rapportering 
av utförd internkontroll till styrelsen och 
revisionsutskottet. 

Information och kommunikation 
Bolaget har informations och kommunika
tionsvägar som syftar till att främja riktig
heten i den finansiella rapporteringen och 
möjliggöra rapportering och återkoppling 
från verksamheten till styrelse och ledning, 
exempelvis genom att styrande dokument 
i form av interna policies, riktlinjer och in
struktioner avseende den finansiella rap
porteringen gjorts tillgängliga och är kända 
för berörd personal. 

Uppföljning 
NeuroVive följer upp efterlevnaden av Bo
lagets styrdokument och rutiner för intern
kontroll. Bolagets revisionsutskott får vid 
varje sammanträde rapporter från före
tagsledningen avseende internkontrollen. 

Styrelsen uppdateras regelbundet om Bo
lagets finansiella ställning och resultat mot 
budget samt projektredovisning av utveck
lingsprojekten mot respektive projektbud
get. VD rapporterar skriftligen, vid varje 
ordinarie styrelsesammanträde, eller när 
särskilt behov uppstår, till styrelsen om 
uppföljning och status i Bolagets pågående 
projekt och läkemedelskandidater. 

Särskild bedömning av behovet av 
internrevision 
NeuroVive har inte någon internrevision. 
Styrelsen utvärderar årligen behovet av en 
sådan funktion och har gjort bedömningen 
att det, med hänsyn till Bolagets storlek 
med förhållandevis få anställda och omfatt
ning av transaktioner, inte finns anledning 
att inrätta en formell internrevisionsavdel
ning. 

Efterlevnad av svenska börsregler och god 
sed på aktiemarknaden 
NeuroVive har under räkenskapsåret 2015 
inte varit föremål för beslut av Nasdaq 
Stockholms disciplinnämnd eller uttalanden 
av Aktiemarknadsnämnden avseende över
trädelse av Nasdaq Stockholms regelverk 
för emittenter eller god sed på aktiemark
naden.
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