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bolagsstyrningsrapport

Ansvaret för ledning och kontroll av SenzaGen 
fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, 
styrelsen och VD enligt aktiebolagslagen, gäl-
lande regler för bolag vars aktier är noterade på 
Nasdaq First North Growth Market, bolagsord-
ningen och styrelsens interna styrdokument.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i SenzaGens ange-
lägenheter utövas vid bolagsstämman, som är 
bolagets högsta beslutande organ. Vid bolags-
stämman beslutas om hur ett antal centrala 
ärenden ska behandlas, bland annat disposition 
av bolagets resultat, fastställande av resultat- 
och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse 
och VD, val av styrelse och revisor samt arvode 
till styrelse och revisor. Extra bolagstämma kan 
hållas om styrelsen anser att behov finns eller 
om bolagets revisorer eller ägare till minst 10 
procent av aktierna begär det. SenzaGens hu-
vudägare framgår under rubriken Aktiekapitalets 
utveckling, sid 45.

Vid SenzaGens årsstämma den 8 maj 2020 i 
Lund deltog fyra aktieägare representerande 18 
procent av det totala antalet aktier och röster i 
bolaget. Vid stämman var samtliga styrelseleda-
möter samt bolagets revisorer närvarande eller 
representerade. Årsstämman beslutade i enlig-
het med samtliga förslag som styrelse och ak-
tieägare lagt fram, inklusive bemyndigande för 
styrelsen att besluta om nyemissioner. 

Valberedning
Vid årsstämman 2019 fattades beslut om riktlin-
jer för SenzaGens valberedning som gäller tills 
vidare. Valberedningens främsta uppgift är att 
ge årsstämman förslag till styrelsens samman-
sättning, vilken sedan beslutas av årsstämman. 
Valberedningens arbete inleds med att man tar 
del av den utvärdering av styrelsens arbete som 
styrelsen låtit göra. Valberedningen nominerar 
sedan ledamöter och ordförande till styrelsen för 
kommande mandatperiod. Vidare lämnar valbe-
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redningen förslag på val av revisor samt förslag 
på styrelsens och revisorernas ersättning. 

Enligt riktlinjerna ska SenzaGens valberedning 
bestå av styrelsens ordförande samt en repre-
sentant för envar av de tre till röstetalet största 
aktieägarna. Inför årsstämman 2021 utgörs val-
beredningen av Malin Lindstedt, valberedningens 
ordförande, Erwin Roggen representerande 3Rs 
Management and Consulting, Hans Westberg 
samt bolagets styrelseordförande Carl Borreba-
eck. Valberedningen har under 2020 haft ett pro-
tokollfört möte. 

Styrelse
Styrelsen ansvarar för SenzaGens organisation 
och förvaltningen av företagets angelägenheter. 
Arbetet regleras bland annat av aktiebolagsla-
gen, bolagsordningen och den arbetsordning som 
styrelsen fastställt för sitt arbete. Enligt bolags-
ordningen skall styrelsen bestå av minst tre och 
högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

På årsstämman 2020 omvaldes Carl Borrebaeck, 
Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica och 
Ann-Christin Malmborg Hager. Paul Yianni och 
Paula Zeilon valdes till nya styrelseledamöter. Bo-
laget har inte specifika utskott för revisions- och 
ersättningsfrågor. Styrelsen i sin helhet hanterar 
dessa frågor. En presentation av ledamöterna och 
deras beroendeförhållande finns på sidan 52. 

Styrelsens arbete och utvärdering

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för 
sitt arbete. Fastställandet sker i samband med 
det konstituerande styrelsemötet efter årsstäm-
man och arbetsordningen uppdateras därefter 
vid behov. I arbetsordningen beskrivs bland annat 
styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, inbördes 
fördelning och arbetssätt samt fördelning mellan 
styrelse och VD. Gällande arbetsordning fastställ-
des den 8 maj 2020. En gång per år utvärderar 
ordföranden arbetet i styrelsen. 

Styrelsemöten
Under året har SenzaGens styrelse hållit 9 pro-
tokollförda möten, varav ett konstituerande möte 
och två extra möten. Extra styrelsemöten har 
berört godkännanden av stämmokallelse samt 
utgivande av teckningsoptioner. Vid samtliga or-
dinarie möten gav VD styrelseledamöterna in-
formation om koncernens ekonomiska ställning 
och om viktiga händelser i bolagets verksamhet. 
Viktiga frågor under året har bland annat berört 
kommersialiseringsstrategi, organisation, fast-
ställande av budget och regulatoriska frågor. 
Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av 
tabellen nedan. 

Bolagets VD och CFO deltar regelmässigt i sty-
relsens sammanträden. Andra befattningshavare 
deltar i styrelsesammanträden vid behov. Sekre-
terare vid styrelsens sammanträden är vanligtvis 
bolagets CFO. På minst ett av de ordinarie möte-
na under året deltar bolagets revisor.  

Ersättning till styrelse 
Årsstämman 2020 beslutade att styrelsearvode 
ska utgå med 200 000 kr till styrelsens ordföran-
de och med 100 000 kr till envar av övriga styrel-
seledamöter. Ersättning till styrelsen beskrivs 
vidare i not 6.

Revisor
Bolagets revisor, Mats-Åke Andersson,  HLB 
Auditoriet AB, valdes vid ordinarie årsstämma 
2020 fram till 2021. 

VD och bolagsledning 
VD utses av styrelsen och leder företaget i en-
lighet med de riktlinjer och instruktioner som 
fastställs av styrelsen. Gällande VD-instruktion 
fastställdes av styrelsen den 8 maj 2020. VD tar 
fram informations- och beslutsunderlag inför 
styrelsemötena och håller kontinuerlig dialog 
med styrelsens ordförande beträffande koncer-
nens utveckling. VD bistås av en ledningsgrupp 
bestående av chefer för bolagets funktionsområ-
den. En närmare beskrivning av VD och lednings-
gruppen finns på sidan 52.  

Ersättning till VD och övriga ledande 
befattningshavare 

Årsstämman 2020 beslutade att koncernledning-
ens lön ska utgöras dels av fast grundlön dels av 
rörlig prestationsbaserad ersättning. Den rörliga 
ersättningen omfattar en individuell årlig rörlig 
ersättning och kan även som ett komplement 
omfatta ett långsiktigt incitamentsprogram. Den 
totala ersättningen för personer i koncernled-
ningen ska vara marknadsmässig. Löner, ersätt-
ningar och andra förmåner till VD och övriga le-
dande befattningshavare redovisas i not 6.  

Intern kontroll 
Styrelsen har ansvar för att det finns ett effektivt 
system för intern kontroll och riskhantering. Till 
VD delegeras ansvaret att skapa goda förutsätt-
ningar för att arbeta med dessa frågor. Såväl bo-
lagsledning som chefer på olika nivåer i företaget 
har detta ansvar inom sina respektive områden. 
Befogenheter och ansvar är definierade i policys, 
riktlinjer, ansvarsbeskrivningar samt instruktio-
ner för attesträtter. Någon internrevisonsfunktion 
finns inte i SenzaGen då det inte motiveras av bo-
lagets omfattning och riskexponering.

Styrelseledamöters närvaro vid styrelsemöten

Carl Borrebaeck, ordförande 9 av 9
Ann Gidner*   5 av 9
Ian Kimber   8 av 9
Peter Nählstedt   9 av 9
Laura Chirica   9 av 9
Ann-Christin Malmborg Hager 9 av 9
Paul Yianni**    4 av 9
Paula Zeilon**    4 av 9

* avgick ur styrelsen 8 maj 2020
** invald i styrelsen 8 maj 2020


