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Ersättningsrapport 2021 – Scandinavian Biogas Fuels International AB  
 
Stockholm mars 2022 
 
Introduktion 
Denna rapport beskriver hur ersättningen till ledande befattningshavare för Scandinavian 
Biogas Fuels International AB (Bolaget) sett ut under 2021. Rapporten innehåller även 
information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av eventuella 
utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogam.  
På stämman 29 april 2021 antogs riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.  
Bolaget noterades på First North Premier den 16 december 2020 och det är andra året som 
denna ersättningsrapport upprättas.  
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10 
(Ersättning till anställda mm.) på sidorna 84-86 i årsredovisningen 2021. Information om 
ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 54-61 i 
årsredovisningen 2021.  
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av 
årsstämman och redovisas i not 10 i årsredovisningen för 2021.  
 
Utveckling under 2021 
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på 
sidorna 7-8 i årsredovisningen för 2021.  
 
Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 
En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och 
tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan 
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda 
konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande 
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraft totalersättning. Enligt 
ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig 
och får bestå av följande komponenter: 

• Fast kontantlön 
• Rörlig kontantlön 
• Pension 
• Andra förmåner 

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella och icke-finansiella kriterier. 
De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara 
utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess 
hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja 
befattningshavarens långsiktiga utveckling.  
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Under 2021 har ersättning till ledande befattningshavare beslutats av ersättningskommittén 
som har haft sex stycken möten under året. Ersättningsutskottets arbete sammanfattas i 
bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Revisorn har i sin granskning yttrat sig över 
bolagsstyrningsrapportens efterlevnad. Revisorn har inte funnit några avvikelser. Revisorns 
rapport återfinns på sidan x i årsredovisningen för 2021.  
Ingen ersättning har krävts tillbaka under 2021. Det finns inga beslutade aktierelaterade 
program.  
 
Sammanfattning ersättning åren 2017-2021 
Belopp anges i KSEK 
 

 
 

 
 
Under åren 2017-2021 har inga aktierelaterade optioner eller liknande tilldelats verkställande 
direktören eller andra ledande befattningshavare.  
Rörlig ersättning 2021 för verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare har 
varit kopplad till individuella prestationsmål. Ingen beslutad rörlig ersättning 2021 är hänförlig 
till koncernens resultat. Beslut kring rörliga ersättningen har skett av Ersättningskommittén. 
 
 

VD Matti Vikkula

År Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner Pension
2017 3 001 0 98 586
2018 3 138 0 141 676
2019 3 287 0 175 830
2020 3 246 1 100 190 825
2021 3 399 292 105 1 125

Övriga ledande befattningshavare

År Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner Pension

Antal 
ledande 

befattnings
havare 

2017 5 759 0 88 1 109 6
2018 5 648 0 123 1 081 6
2019 4 977 0 116 852 5
2020 5 323 370 117 1 019 5
2021 5 080 205 162 1 429 5


