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Alligator Bioscience AB (publ)

We fight cancer through the immune system.

A revolution for life.

Bolagsstyrningsrapport.
Alligators bolagsstyrning styrs av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”),
aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden samt andra
tillämpliga regler och rekommendationer, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning,
instruktion för VD samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har Alligator också ett antal policydokument
och manualer som innehåller regler och rekommendationer,
vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med
reglerna i årsredovisningslagen och Koden. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av Bolagets revisor i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och revisorns yttrande ingår i
revisionsberättelsen på sida 82-86.

Aktieägare
Vid utgången av 2019 hade Alligator 7 395 aktieägare. Antal aktier
uppgick till 71 388 615 stycken. Det finns endast ett aktieslag.
Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga
aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Aktieägare har rätt att få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämman. Aktieägare som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till Bolagets styrelse. En sådan begäran
ska i normala fall vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före
bolagsstämman.

Ytterligare information kring Alligators aktieägarstruktur, aktien
etc. presenteras på sida 17-18.

Bolagsstämma ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma och extra
bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas
ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor
och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls
tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska samtidigt
annonseras i Dagens Industri.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas
genom det högsta beslutande organet bolagsstämman (årsstämma respektive eventuell extra bolagsstämma). Stämman beslutar
till exempel om ändringar i bolagsordning, styrelse- och revisorsval, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet
för styrelse och VD, disposition av vinst eller förlust, principer för
tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Legal struktur
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anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Årsstämma 2019
Vid årsstämman som hölls den 9 maj 2019 omvaldes Peter
Benson som styrelseordförande, omvaldes Carl Borrebaeck,
Ulrika Danielsson, Anders Ekblom, Kenth Petersson och Jonas
Sjögren som ordinarie styrelseledamöter samt gjordes nyval av
Graham Dixon och Kirsten Drejer som ordinarie styrelseledamöter. Vidare omvaldes Ernst & Young AB som revisor. Årsstämman
beslutade om arvode till styrelse i enlighet med vad som framgår
under rubriken ”Ersättning till styrelsen” nedan. Årsstämman
beslutade slutligen också om instruktion och arbetsordning för
valberedningen i enlighet med vad som framgår under rubriken
”Valberedning” nedan samt om fastställande av ersättningspolicy
för ledande befattningshavare i enlighet med vad som framgår av
förvaltningsberättelsen.
Valberedning
Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppdrag ska
omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma
samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till
styrelseledamöter och revisorer. Vid årsstämman den 9 maj
2019 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för
valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av fyra
ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den
sista vardagen i juni jämte styrelsens ordförande. Med de största
aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat
sätt kända aktieägarna per den sista vardagen i juni. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga
huruvida en intressekonflikt föreligger.
Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller
innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett
ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande i
storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana
nästa ägare (det vill säga först den fjärde största ägaren) att inom
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en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Om, trots
sådana upp maningar, enbart tre ledamöter kunnat utses fyra
månader innan årsstämman ska valberedningen kunna konstituera sig med tre ordinarie ledamöter och valberedningen ska då
kunna besluta om förfarandet ska fortgå eller inte för att utse den
fjärde ledamoten.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande
ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon
ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan
ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte
längre representerar en av de tre största aktieägarna.
Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som
uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse
ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att
de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i
Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt
förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid
utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar,
ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende
av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens
ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot
ska inte vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för
den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.
Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut
därom av bolagsstämman.
I enlighet med den antagna instruktionen har en valberedning
inför årsstämman 2020 konstituerats bestående av Hans-Peter
Ostler representerande Jonas Sjögren, Jan Lundström representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Lars
Bergkvist (valberedningens ordförande) representerande Lars
Spånberg samt styrelsens ordförande Peter Benson.
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Avvikelser från koden
På grund av att valberedningens arbete med att ta fram förslag
till val och arvodering av styrelse inte kunnat slutföras före det att
kallelsen till årsstämman offentliggjordes den 10 april 2019 kunde
valberedningens förslag i dessa frågor inte inkluderas i kallelsen
eller presenteras på bolagets webbplats i anslutning till att kallelsen utfärdades. Sedan valberedningen slutfört arbete offentliggjorde valberedningens förslag avseende val och arvodering av
styrelsen genom separat pressmeddelande den 17 april 2019.
Information om valberedningens sammansättning lämnades
genom ett pressmeddelande den 13 november 2019 vilket var
senare än de sex månader innan årsstämman ska hållas som
föreskrivs av koden.
Extern revision
Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet
av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn ska
efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.
Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna
kontroll.
Vid årsstämman den 9 maj 2019 omvaldes Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Johan
Thuresson som huvudansvarig revisor. Vid årsstämman beslutades också att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer och godkänd räkning. Revisorsarvodet för
räkenskapsåret 2019 uppgick till sammanlagt 522 000 SEK.
Styrelsen
Styrelsens uppgifter
Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande
organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisation
och förvaltningen av Bolagets angelägenheter till exempel genom
att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system
för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma
Bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa led-
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ningen. Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt
information ges till Bolagets intressenter, att Bolaget följer lagar
och regler samt att Bolaget tar fram och implementerar interna
policies och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även Bolagets VD och
fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer
som stämman antagit.
Styrelsens sammansättning
Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen på
årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Enligt
Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst
åtta ledamöter utan suppleanter.
Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid avgörandet av om en ledamot är oberoende eller
inte ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter
som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. Enligt Koden ska vidare
minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen också vara oberoende i förhållande
till större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som
direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av samtliga
aktier och röster i Bolaget. För att avgöra en ledamots oberoende
ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta
relationer med den större ägaren vägas in i bedömningen. En sty-
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relseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag
som är en större ägare anses inte vara oberoende.

Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom Bolaget. Han
ingår inte heller i koncernledningen.

Styrelsens bedömning är att samtliga styrelseledamöter är
oberoende i förhållande till större aktieägare. Med undantag
av Carl Borrebaeck är samtliga styrelseledamöter oberoende i
förhållande till Bolaget och dess ledning. Som framgår gör styrelsen bedömningen att Bolaget uppfyller Kodens krav avseende
oberoende.

Styrelsearbetet
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen
och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning,
ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan
styrelsen och VD. Instruktion avseende ekonomisk rapportering
och instruktion till VD fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete
samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.
Ordföranden ska genom kontakter med VD följa utvecklingen i
Bolaget samt tillse att styrelsens ledamöter genom VD:s försorg
fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa
Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling.
Ordföranden ska vidare samråda med VD i strategiska frågor
samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt
sätt.

Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information. Styrelseordföranden och VD har vid sidan av styrelsemötena en löpande
dialog kring förvaltningen av Bolaget.
Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och
ska mellan varje årsstämma hålla minst sju ordinarie styrelsemöten. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie
mötena. Under 2019 har styrelsen sammanträtt vid totalt tretton
tillfällen.

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Styrelse- och utskottsledamöter 2019
Närvaro vid möten

December (2 möten)
Budget.
Oktober (2 möten)
Delårsrapport.
Strategi.
September
Strategi.
Juli/augusti
(2 möten)

Delårsrapport.
Intern kontroll.
Riskhantering.
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Namn
Februari
Bokslutskommuniké.
Mars
Årsredovisning.
April (2 möten)
Årstämmokallelse.
Delårsrapport.
Maj (2 möten)
Årsstämma.
Konstituerande möte.

Befattning

Styrelse

Revisionsutskott (RU) Ersättningsutskott (EU)

Peter Benson

Styrelseordförande, ledamot i EU

13/13

Carl Borrebaeck

Styrelseledamot

7/13

Ulrika Danielsson

Styrelseledamot, ordf i RU, ledamot i EU

10/13

Graham Dixon

Styrelseledamot

Kirsten Drejer

Styrelseledamot, ledamot i EU

Anders Ekblom

Styrelseledamot, ordf i EU

Kenth Petersson

Styrelseledamot, ledamot i RU

13/13

6/6

Jonas Sjögren

Styrelseledamot, ledamot i RU

12/13

6/6

Laura von Schantz

Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant

13/13
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Styrelsens årliga utvärdering har gjorts genom att styrelseledamöterna och bolagsledningen intervjuats individuellt om sin syn
på styrelsens arbete, sammansättning och möjligheter till förbättringar. Dessa svar har sedan sammanställts och redovisats för
valberedningen och styrelsen i sin helhet.
Ersättning till styrelsen
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av
årsstämman. Inför årsstämman 2020 kommer valberedningen
att lämna förslag avseende arvoderingen. Vid årsstämman den 9
maj 2019 beslutades att arvode skulle utgå med 550 000 SEK till
styrelseordföranden samt med 300 000 SEK till envar av övriga
styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Därutöver
beslutades att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 125
000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, med 30 000 SEK till
envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med
25 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet. Ingen extra
ersättning har lämnats för arbete till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Se vidare uppgifter i not 12 – Ersättningar till
ledande befattningshavare.
Revisionsutskottet
Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka
Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets
interna kontroll och riskhantering, att hålla sig informerad om
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt
att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska också bistå valberedningen vid förslag
till beslut om val av och arvodering av revisorn. Efter årsstämman den 9 maj 2019 består revisionsutskottet fortsatt av Ulrika
Danielsson (ordförande), Kenth Petersson och Jonas Sjögren.
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda
frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD och
ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa
och utvärdera pågående och under året avslutade program för
rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Efter års-
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stämman den 9 maj 2019 består ersättningsutskottet av Anders
Ekblom (ordförande), Kirsten Drejer och Peter Benson.
VD och övriga ledande befattningshavare
VD är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift
att sköta Bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i Bolaget. Av styrelsens arbetsordning och instruktion för
VD framgår vilka frågor som Bolagets styrelse ska fatta beslut om
och vilka beslut som faller inom VD:s ansvarsområde.
VD ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt
beslutsunderlag inför styrelsesammanträden och är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden.
Alligator har en ledningsgrupp bestående av sex personer som
utöver VD består av Bolagets Chief Financial Officer, Chief Medical
Officer, Vice President (VP) Discovery, Senior Vice President (SVP)
Preclinical Development samt VP Business Development. Från
och med den 1 januari 2020 har gruppen utökats med bolagets
nyanställda Chief Operating Officer.
Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån, övriga förmåner samt villkor vid
uppsägning. Till VD och övriga ledande befattningshavare utgick
lön och annan ersättning för räkenskapsåret 2019 i enlighet med
vad som anges i not 12.
Uppsägningstid för VD är sex månader oavsett vilken part som
vidtar uppsägningen. Vid uppsägning från Bolagets sida är VD
berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. För övriga anställda ledande befattningshavare gäller tre
månaders uppsägningstid oavsett vilken part som vidtar uppsägningen. Inga avgångsvederlag finns avtalade för övriga ledande
befattningshavare.
Se vidare avsnittet Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare på sid 31.
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Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i Alligators system för intern
kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten, samt
Koden. Styrelsen ska bland annat se till att Alligator har god intern
kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda
principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs
samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och
kontroll av Bolagets verksamhet och de risker som Bolaget och
dess verksamhet är förknippad med.
Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad
säkerställa att Bolagets operativa strategier och mål följs upp och
att ägarnas investering skyddas. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med
god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs
samt att krav på noterade bolag efterlevs. Den interna kontrollen
omfattar huvudsakligen följande fem komponenter.
Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. I syfte att
skapa och vidmakthålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen
antagit ett antal policys och styrdokument som reglerar den
finansiella rapporteringen. Dessa utgörs huvudsakligen av
styrelsens arbetsordning, instruktion för VD samt instruktion för
finansiell rapportering. Styrelsen har också antagit en särskild
attestordning samt en finanspolicy. Bolaget har även en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovisning och finansiell rapportering. Styrelsen
har vidare inrättat ett revisionsutskott som har som huvudsaklig
uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella
rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att löpande
kontakter med Bolagets revisor upprätthålls. Ansvaret för att
upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet
med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har delegerats till Bolagets VD. Denna rapporterar
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löpande till styrelsen i enlighet med den fastlagda instruktionen
för VD och instruktionen för finansiell rapportering. Styrelsen får
även rapporter från Bolagets revisor.
Styrelsen har, baserat på bedömd god kontrollmiljö och bolagets
storlek, bedömt att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en funktion
för internrevision inrättas.

Uppföljning
Efterlevande och effektiviteten i de interna kontrollerna följs upp
löpande. VD ser till att styrelsen löpande erhåller rapportering
om utvecklingen av Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen
av Bolagets resultat och ställning samt information om viktiga
händelser, såsom exempelvis forskningsresultat och viktiga avtal.
VD avrapporterar också dessa frågor på varje styrelsemöte.

Riskbedömning
I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan uppstå
om de grundläggande kraven på den finansiella rapporteringen i
Bolaget inte uppfylls. Alligators ledningsgrupp har i ett särskilt riskutvärderingsdokument identifierat och utvärderat de risker som
aktualiseras i Bolagets verksamhet samt utvärderat hur riskerna
kan hanteras. Inom styrelsen ansvarar primärt revisionsutskottet
för att löpande utvärdera Bolagets risksituation varefter styrelsen
även gör en årlig genomgång av risksituationen.
Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och säkerställer
korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering. Styrelsen ansvarar
för den interna kontrollen och uppföljning av bolagsledningen.
Detta sker genom både interna och externa kontrollaktiviteter
samt genom granskning och uppföljning av Bolagets styrdokument som är relaterade till riskhantering.
Information och kommunikation
Bolaget har informations- och kommunikationsvägar som syftar
till att främja riktigheten av 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 instruktioner avseende den
ekonomiska rapporteringen gjorts tillgängliga och är kända för
berörda medarbetare. Styrelsen har också antagit en informationspolicy som reglerar Bolagets informationsgivning.
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