Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
(2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om
ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Till årsstämman i IRLAB Therapeutics AB (publ.), org.nr 556931-4692
Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för IRLAB Therapeutics AB (publ) under år
2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman
den 7 maj 2020 respektive årsstämman den 25 april 2019.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att
riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida
riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av
ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag. Denna rekommendation kräver
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till IRLAB Therapeutics AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för
ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de
utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt
väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll.
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande
Som framgår av bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020, har styrelsen utnyttjat
möjligheten att avvika från riktlinjerna som beslutades av bolagstämman den 25 april 2019 genom att
betala ut rörlig ersättning. Som också framgår av ersättningsrapporten är bakgrunden att bolaget
under hösten 2019 hade ett finansieringsbehov och att arbetet med detta, för några nyckelpersoner
inklusive VD, väsentligen överskred vad som kan förväntas inrymmas inom ramen för anställningen
både avseende arbetsinsats och komplexitet. Styrelsen beslutade därför, på rekommendation från

 Signerat

2021-04-14 11:54:48 UTC

Oneflow ID 1776209

Sida 1 / 3

ersättningskommittén, att tilldela Nicholas Waters, Viktor Siewertz, Joakim Tedroff och Clas Sonesson
en månadslön i rörlig ersättning. Utbetalningen skedde under mars 2020.
Med undantag för vad som ovan redogjorts för, anser vi att styrelsen och den verkställande direktören
för IRLAB Therapeutics AB (publ) under 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 respektive årsstämman den 25
april 2019.

Göteborg den 14 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Martin Oscarsson
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB Sverige
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Johan Rippe

Datum

Johan Rippe
Leveranskanal: E-post
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Namn returnerat från Svenskt BankID: MARTIN OSCARSSON

Datum

Martin Oscarsson
Leveranskanal: E-post
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