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PledPharma är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. 
Bolagets aktie är noterat på Nasdaq First North under symbolen 
PLED. Bolagsstyrningen inom PledPharma baseras på tillämpliga 
lagar, regler och rekommendationer, såsom svensk aktiebolagslag, 
Årsredovisningslagen, Nasdaq First North regelverk samt 
PledPharmas bolagsordning samt interna regler och riktlinjer. Svensk 
kod för Bolagsstyrning gäller inte för bolag som är noterade på 
Nasdaq First North. PledPharma är således inte ålagt att tillämpa 
Koden men har anpassat sig till Koden i de delar där Koden bedöms 
ha relevans för PledPharma och dess aktieägare.

VIKTIGA EXTERNA REGELVERK
• Svensk aktiebolagslag
• Årsredovisningslagen
• Redovisningslagstiftning och rekommendationer
• Nasdaq First North regelverk för emittenter

VIKTIGA INTERNA REGELVERK OCH DOKUMENT
• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning
• VD-instruktion
• Beslutsordningar/attestinstruktioner
• Interna riktlinjer, policys och manualer som ger vägledning för 

koncernens verksamhet och medarbetare, t.ex. PledPharmas 
informationspolicy och finanspolicy.

AKTIEÄGARE
PledPharmas aktie är sedan 2011 noterat på Nasdaq First North. 
Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 2 561 403,89 SEK fördelat 
på 48 666 656 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK per 
aktie. Antal aktieägare uppgick till 3 509 och andelen utländska 
ägare uppgick till 14,0 %. Största aktieägare var Staffan Persson 

Bolagsstyrningsrapport

Syftet med bolagsstyrningen inom PledPharma är att skapa en tydlig fördelning av roller 
och ansvar mellan ägare, styrelse och ledning.

REVISOR

Granskar 
bolagets års- och, 

koncernredovisning, 
bokföring och 

förvaltning

AKTIEÄGARE GENOM BOLAGSSTÄMMA

Högsta beslutande organ. Beslutar om fastställande 
av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet, 

vinst disposition, bolagsordning, styrelse, revisor, 
valberedningens tillsättning och förslag, ersättningar 

samt övriga viktiga frågor

STYRELSE

Övergripande ansvar för bolagets organisation och 
förvaltning. Utser VD, fastställer strategier och mål.

VD OCH LEDNING

Ansvarar för löpande förvaltning av verksamheten 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 

VALBEREDNING

Föreslår styrelse, 
revisor samt 

ersättningar till 
dessa
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vars ägarandel uppgick till 21,05% och Peter Lindell vars ägarandel 
uppgick till 14,08%. För mer information se avsnitt PledPharma-
aktien på sidan 24.

BOLAGSORDNING
Bolagsordningen är beslutad av bolagsstämman och innehåller ett 
antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget. 
Bolagsordningen anger bland annat att Bolaget skall ha till föremål 
för sin verksamhet att bedriva forskning och utveckling av läkemedel 
samt därmed förenlig verksamhet. PledPharmas bolagsordning anger 
också att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och bestå av lägst tre 
och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Bolagsordningen 
innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och 
entledigande av styrelseledamöter. Ändring av bolagsordningen sker 
i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen efter beslut på 
bolagsstämman. Den fullständiga bolagsordningen finns på  
www.pledpharma.se

BOLAGSSTÄMMA
I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta 
beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin 
rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och 
balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av 
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av 
styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till styrelsen 
och revisorer. Den aktieägare som är införd i aktieboken och anmält 
sitt deltagande i tid till stämman har rätt att delta samt rösta för sina 
aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid bolagsstämman. 
En aktie ger på bolagsstämman rätt till en röst. Det finns inga 
begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge 
vid bolagsstämma. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma 
hållas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma 
ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 

kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse 
sker ska Bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa 
om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra 
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman.

Årsstämma 2018
• Årsstämma hölls 24 april 2018 i Stockholm. 
• Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Sten Nilsson, 

Gunilla Osswald , Elisabeth Svanberg och Marie Ekström Trägårdh. 
Håkan Åström omvaldes till styrelseordförande.

• BDO Mälardalen AB omvaldes till bolagets revisor.
• Fastställdes resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 

2017.
• Beviljades styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
• Beslöts att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 

kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande 
och 165 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning till 
revisor skall utgå enligt löpande räkning.

• Stämman beslutade enhälligt i enlighet med aktieägarna Nortal 
Investments AB, Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V.s 
förslag om optionsprogram till ledande befattningshavare och 
styrelseledamöter. 

• Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 6 till att styrelsen 
skall bestå av 3-9 ledamöter samt att 1-2 revisorer med eller utan 
revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

• Godkände förslag om valberedningen

Årsstämma 2019 
Årsstämma i PledPharma hålls tisdagen den 7 maj 2019 kl 16:00 på 
Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm.

VALBEREDNING
Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift 
att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans 
beslut om val av styrelse och styrelsearvoden samt förslag av revisor 
och ersättning till dessa. Årsstämman i PledPharma beslutade den 
24 april 2018 om följande procedur för nomineringsprocessen till 
valberedning inför årsstämma 2018. Styrelsens ordförande ska 
bjuda in Bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper att bilda 
en valberedning baserat på ägarförhållandena den 30 september 
2018. Varje sådan aktieägare eller grupp av aktieägare ska utse en 
representant vardera till att tjänstgöra som ledamot i valberedningen 
för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat vid 
nästkommande årsstämma. Valberedningens ledamöter äger rätt att 
adjungera styrelsens ordförande till valberedningen om så önskas. 
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende 
i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Valberedningens 
ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 
2019. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningen 
ska förbereda följande förslag till
beslut till årsstämman 2019:
1. Förslag till val av ordförande vid årsstämman
2. Förslag till val av styrelseledamöter
3. Förslag till val av styrelseordförande
4. Förslag till styrelsearvoden och eventuell annan ersättning för 

styrelseuppdrag
5. Förslag till val av revisor
6. Förslag till revisionsarvode
7. Förslag till principer för utseende av valberedning inför 2019 års 

årsstämma
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Valberedningen inför årsstämman 2019 bestod av:
• Staffan Persson (ordförande)
• Carl-Johan Spak
• Peter Lindell
• Astrid Samuelsson
• Håkan Åström (styrelsens ordförande), adjungerad

STYRELSE
Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i den arbetsordning 
som årligen fastställs. Arbetsordningen fastställer styrelsens arbete, 
instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören, vilken behandlar den senares arbetsuppgifter 
och rapporteringsskyldigheter, samt instruktioner för den ekonomiska 
rapporteringen.

KOMMITTÉER
PledPharma har under 2018 upprättat ett ersättningsutskott vilket 
har sammanträtt en gång. PledPharma avser att upprätta ett 
revisionsutskott under 2019.

STYRELSENS ARBETE
I styrelsens arbetsordning fastställs de ärenden som ska behandlas 
på de i förväg bestämda styrelsemötena. Styrelsen ska gå igenom 
samtliga delårsrapporter innan publicering. Bolagets långsiktiga 
mål och strategi samt budget genomgås och beslutas i styrelsen. 
Vid samtliga möten redogör verkställande direktören eller ledande 
befattningshavare för affärsläge och status i utvecklingsprojekten. 
Utöver protokollförda möten har styrelsens ordförande och övriga 
styrelseledamöter haft kontinuerlig kontakt med bolagets VD. 
Styrelsen får kontinuerliga rapporter om bolagets resultat och ställning 
enligt fastställd rapporteringsinstruktion. Utöver det konstituerande 
styrelsemötet ska minst sex ordinarie styrelsemöten hållas. Vid de 
styrelsemöte där revisionen genomgås, träffar styrelsen revisorerna 

utan närvaro av bolagets ledning. Under året har styrelsen 
sammanträtt vid 14 (14) tillfällen varav 7 (2) telefonmöten eller möten 
per capsulam. PledPharmas revisor deltog vid det första styrelsemötet 
på året och redogjorde för revisionen. Årligen genomförs en 
utvärdering av styrelsens arbete genom diskussioner samt även 
genom en anonym utvärderingsenkät. Resultatet av utvärderingen 
redovisas både i styrelsen och i PledPharmas valberedning och ligger 
där till grund för förslag av styrelseledamöter.

ERSÄTTNINGSPRINCIPER
Styrelseordförande och styrelseledamöter erhåller ersättning 
enligt beslut på årsstämman. Inga ytterligare arvoden betalas ut 
för kommittéarbete. Styrelsen fastställer VD:s och andra ledande 
personers ersättningar. Ersättningen består av lön och bonus. 
Företagsledningen består av VD. Fördelningen av lön och bonus 
baseras på varje anställds ansvar och befogenhet.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE
Årsstämman beslöt att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 
1 260 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens 
ordförande och 165 000 kronor till övriga styrelseledamöter. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
PledPharmas styrelse har bedömts uppfylla Kodens krav på 
oberoende då samtliga av de stämmovalda ledamöterna bedöms vara 
oberoende i förhållande till PledPharma, dess ledning och samtliga 
av dessa ledamöter har bedömts vara oberoende i förhållande till 
bolagets största aktieägare. 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
PledPharmas verkställande direktör ansvarar enligt aktiebolagslagen 
för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen har fastställt en 

instruktion för den verkställande direktören som klargör den 
verkställande direktörens ansvar och befogenheter. Den verkställande 
direktören ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med 
beslutsunderlag för att kunna fatta väl grundade beslut och med 
underlag för att löpande kunna följa verksamheten under året. Den 
verkställande direktören ska inom ramen för aktiebolagslagen samt av 
styrelsen fastställd affärsplan, budget och VD-instruktion samt övriga 
riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som 
krävs för rörelsens utveckling. Den verkställande direktören har av 
styrelsen getts behörighet att företräda Bolaget i frågor som ligger 
inom den löpande verksamheten upp till ett belopp om 500 000 SEK.

INTERN KONTROLL
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att PledPharma har en 
effektiv intern kontroll. VD ansvarar för att det finns god intern kontroll 
och formaliserade rutiner som säkerställer tillförlitligheten i den 
externa finansiella rapporteringen och att denna är i enlighet med 
god redovisningssed, tillämpliga lagar samt övriga krav på noterade 
bolag. Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur där styrelsen 
kontinuerligt följer upp Bolagets interna kontroll i samband med extern 
och intern finansiell rapportering. Styrelsen har mot bakgrund av detta 
valt att inte inrätta en särskild funktion för intern kontroll. Bolagets 
CFO ansvarar för riskanalyser avseende den finansiella rapporteringen 
och utför inom ramen för detta löpande kontrollaktiviteter i syfte att 
hantera kända risker samt att upptäcka och korrigera eventuella fel i 
den finansiella rapporteringen.

REVISORER
Revisorns roll är att granska Bolagets års- och koncernredovisning, 
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Revisor ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 
bolagsstämman.
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Anställd sedan: 2017 
Antal aktier i PledPharma: 500 000 TO

Nicklas Westerholm, f. 1976, har arbetat inom AstraZeneca-
koncernen sedan 1995 i ett flertal globala roller inom olika 
affärsområden, senast som Vice President Project & Portfolio 
Management, Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines 
Development Unit. Dessförinnan har Nicklas bland annat innehaft 
positioner såsom Executive Officer & Vice President Japan Operations, 
Director Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of 
Development Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk 
kemi vid Stockholms universitet och kemiteknik vid KTH, samt bedrivit 
studier vid University of Warwick, INSEAD och Harvard Business School.

Anställd sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 250 000 TO 

Stefan Carlsson, f. 1960, har en läkarexamen från Göteborgs 
universitet, där han även disputerat i fysiologi. Han har lång 
erfarenhet från ledande positioner inom preklinisk och klinisk 
läkemedelsutveckling, och har publicerat ett trettiotal vetenskapliga 
artiklar inom framför allt områdena farmakologi och fysiologi. 
Stefan kommer närmast från AstraZeneca, där han senast innehaft 
positionen som globalt klinskt ansvarig för ett flertal produkter på 
marknaden och produkter under utveckling, bland annat för Crestor® 

och Epanova®.

Nicklas Westerholm
Verkställande direktör 

Stefan Carlsson
Chief Medical Officer

Anställd sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 250 000 TO 

Yilmaz Mahshid, f. 1979, har doktorsexamen från Institutionen för 
medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet Industrifonden 
och har tidigare varit anställd på Industrifonden där han som 
Investment Manager & Controller tillhört life science-teamet och 
varit ansvarig/styrelsemedlem för två av fondens innehav och har 
lett Industrifondens life science-noteringar på Nasdaq Stockholms 
huvudlista. Han har tidigare erfarenhet från positioner som health 
care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. 
Han inledde sin karriär som forskare vid Karolinska institutet och 
därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo.  

Yilmaz Mahshid
Chief Financial Officer
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Anställd sedan: 2010
Antal aktier i PledPharma: 80 452 aktier och 20 000 TO

Jacques Näsström, f. 1959, är apotekare med en doktorsexamen 
i farmakologi från Uppsala Universitet och med en MBA från 
Handelshögskolan i Stockholm. Han har mer än 30 års erfarenhet 
från läkemedels- och bioteknikindustrin, bland annat från en tjänst 
som Investment Manager på Karolinska Investment Fund samt olika 
positioner inom tidig läkemedelsforskning vid Astra och AstraZeneca. 
Närmast arbetade Jacques som forskningschef på Q-Med AB mellan 
åren 2006-2010.

Anställd sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 200 000 TO 

Christian Sonesson, f. 1975, har en Executive MBA från 
Handelshögskolan I Stockholm och doktorsexamen I biostatistik från 
Göteborgs universitet. Christian tillträdde som VP augusti 2017. 
Han har omfattande erfarenhet inom läkemedelsutveckling och har 
framgångsrikt lett fas III-studier (FORXIGA® för typ 1 diabetes) och 
har stor erfarenhet av interaktioner med regulatoriska myndigheter 
och av att ta nya läkemedelskandidater till registrering I olika regioner 
(t.ex. FORXIGA® för typ 2 diabetes, MOVANTIK®, ONGLYZA®-SAVOR, 
BRILINTA®-PEGASUS och QTERN®).

Jacques Näsström
VP Preclinical R&D/CSO

Christian Sonesson
Vice President Product Strategy and Development
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Styrelseordförande sedan: 2011
Antal aktier i PledPharma: 505 337 aktier och 192 000 TO

Håkan Åström, f. 1947, Civilekonom, Med DRh.h.c. Lång erfarenhet 
från läkemedelsbranschen och har tidigare bl.a. varit VD för Travenol 
AB (Baxter), Astra Pharmaceuticals Ltd och Kabi Pharmacia AB. Under 
åren 1997–2003 var Håkan Åström chef för koncernstrategi och 
kommunikation vid Pharmacia Corporation samt VD för Pharmacia AB. 
Tidigare styrelseordförande SOBI (Biovitrum), Orexo, Affibody Medical 
och Ferrosan AS.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 20 North Street RP AB. 
Styrelseledamot i Rhenman & Partners Asset Management AB och 
Med Universe AB och KaroPharma AB.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Styrelseledamot sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 96 000 TO

Marie Ekström Trägårdh, f. 1961, är systemvetare med 
komplettering inom området medicinsk informationsbehandling från 
Linköpings Universitet. Sedan 1986 har hon haft en rad olika roller 
inom olika medicintekniska bolag och bland annat suttit i styrelsen för 
Swedish MedTech. Marie har sedan hon blev VD för ett dotterbolag 
till Sectra år 1999 haft flera olika ledande positioner inom bolaget. 
Idag är Marie VD för Sectra Imaging IT Solutions och exekutiv vice 
VD för koncernen Sectra AB. Hon ansvarar för 580 personer och 11 
dotterbolag med fokus på organisation, tillväxt och strategi.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Styrelseledamot sedan: 2013
Antal aktier i PledPharma: 1 100 aktier och 35 000 TO

Sten Nilsson, MD, PhD, f. 1949, är professor em i onkologi med 
affiliering till Karolinska Institutet. Han har stått för studiedesign och 
varit huvudprövare för Algetas tidiga fas I- och IIb-studier avseende 
Radium-223 (Alpharadin™, sedermera Xofigo™). Sten Nilsson 
har publicerat drygt 200 vetenskapliga artiklar i den internationella 
litteraturen och är PledPharmas medicinske expert inom onkologi. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spago Nanomedical AB (publ), 
DETRUSOR AB och i Dextech Medical AB (publ). Sten Nilsson är även 
bolagsman i Swemerc Handelsbolag och Scientific Advisor i Rhenman 
& Partners.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Håkan Åström Marie Ekström Trägårdh Sten Nilsson
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Styrelseledamot sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 50 000 TO

Gunilla Osswald, f. 1961, Apotekare och doktor i biofarmaci och 
farmakokinetik. VD på BioArctic AB. Hon har lång erfarenhet av 
preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, registringsförfaranden 
och marknadsföring från såväl globala läkemedelsbolag som mindre 
biotechföretag. Hon har bland annat ansvarat för AstraZenecas 
upp byggnad av en innovativ projektportfölj mot neurogenerativa 
sjuk domar, innefattande in och utlicensiering av en rad projekt. Under 
hennes ledning har BioArctic börsintroducerats på Nasdaq Stockholm 
mid cap och hon har initierat viktiga samarbetsavtal med Abbvie och 
Eisai, samt säkrat flera forskningsanslag från EU Horizon 2020 och 
Vinnova. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spine Medical AB samt tidigare 
SP Pharmaceutical development AB

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Styrelseledamot sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 96 000 TO

Elisabeth Svanberg, f. 1961, Leg. Läkare och docent i kirurgi. 
Chief Development Officer på Ixaltis SA, ett företag som utvecklar 
läkemedel mot urogenitala sjukdomstillstånd. Hennes karriär inom 
läkemedelsindustrin inleddes år 2000 på Serono International, där 
hon inledningsvis arbetade inom det metabola området och därefter 
i positioner med ökande ansvar innan hon värvades till Bristol 
Myers Squibb (BMS) i USA som utvecklingsledare för en ny typ av 
diabetesläkemedel. Hon var sedermera medicinskt ansvarig för BMS 
interkontinentalregion. Mellan 2014 och 2016 innehade hon en 
position på Janssen Pharmaceuticals som ansvarig för ”Etablerade 
produkter”, en produktportfölj bestående av 90 läkemedel som 
används av cirka 150 miljoner patienter runt om i världen.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Swedish Orphan Biovitrum

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Gunilla Osswald Elisabeth Svanberg
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i PledPharma AB (publ) - Org.nr. 556706-6724

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för PledPharma AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 26-48 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i 
för hållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-25, 49-55 samt 
58-59. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
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det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för PledPharma AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Sollentuna den 4 april 2019

BDO Mälardalen AB

Jörgen Lövgren
Auktoriserad revisor


