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ERSÄTTNINGSRAPPORT 
2021 FÖR tbd30 AB
INTRODUKTION 
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till 
ledande befattningshavare för tbd30 AB (publ) (“Bolaget”), 
antagna av extra bolagsstämma 30 april 2021, tillämpades för 
bolagets första räkenskapsår 2021 (29 mars-31 juli). Rapporten 
innehåller också information om ersättning till VD och ledande 
befattningshavare. Rapporten har upprättats i enlighet med 
aktiebolagslagen och Regler om ersättningar till ledande 
befattningshavare och om incitamentsprogram, utfärdade av 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Ytterligare information om ersättning till ledande befattnings- 
havare finns tillgänglig i not 7 Ersättningar till anställda i års-
redovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets 
arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten som finns 
tillgänglig i årsredovisningen för 2021. 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode 
beslutas av stämman och redovisas i not 7 i årsredovisningen 
för 2021. 

Utveckling under 2021
VD har sammanfattat Bolagets övergripande resultat i sin 
redogörelse i årsredovisningen 2021. 

Bolagets ersättningsriktlinjer: Omfattning, syfte och 
avvikelser 
Bolaget är ett så kallat Special Purpose Acquisition Company 
(SPAC). Bolaget noterades på Nasdaq OMX Stockholms särskilda 
lista för segmentet förvärvsbolag den 24 juni 2021. Bolaget 
har som affärsidé att identifiera, utvärdera och genomföra ett 
förvärv av ett onoterat bolag. Bolaget har vid tiden för denna 
rapports avgivande tre anställda.

Bolagets ersättningsriktlinjer ska bidra till att skapa förut-
sättningar för en framgångsrik implementering av Bolagets 
affärsstrategi som SPAC och tillvaratagandet av Bolagets 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållaberhet, genom att 
bolaget ska ha flexibilitet och kan anpassa ersättningen 
beroende på förhållandena i samband med ett framtida  
förvärv av ett målbolag.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras 
av fast lön, eventuellt kontant rörlig ersättning och övriga 
sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga 
ersättningen, inklusive pensionsförmån, ska vara marknads-
mässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där 
befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens 
kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående presta-
tioner ska reflekteras i den totala ersättningen. Under 2021 har 
ingen rörlig ersättning avtalats eller betalats ut och VD har ej 
uppburit pension.

FAST LÖN
Den fasta lönen ska revideras årsvis. Den ska vara konkurrens-
kraftig och baseras på den individuella ledande befattnings- 
havarens kompetens, ansvar och prestation.

RÖRLIG ERSÄTTNING
Ledande befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna 
erhålla rörlig ersättning. Den rörliga kontant ersättningen ska 
som högst uppgå till 100% av den årliga fasta kontantlönen för 
respektive ledande befattningshavare. Mätperioden för rörlig 
kontant ersättning ska som huvudregel baseras på prestation 
under en period om tolv månader. Kontant rörlig ersättning 
beräknas proportionellt under intjänande period och förutsätter 
fortgående anställning. Mål för erhållande av rörlig kontant- 
ersättning kan inkludera aktiekursrelaterade eller finansiella 
mål, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar 
samt medarbetarengagemang. Den ska baseras på strategiska 
och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad 
i enlighet med affärsplan och affärsstrategi för en hållbar 
fortsatt verksamhet.  Ingen rörlig ersättning har utgått under 
räkenskapsåret 2021.
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Namn (befattning) År
Grundlön  

brutto
Styrelse- 

arvode
Pensions- 

kostnad
Total  

ersättning
Andelen fast respektive  

rörlig ersättning

Anders Lönnqvist (VD) 2021 312 500 83 333 0 395 833 100% fast

Caesar Gezelius (CFO) 2021 225 000 0 31 994 256 994 100% fast

2019 2020 2021 (29 mars – 31 juli)

Fast ersättning inklusive pension, VD n/a n/a -

Mått A Resultat före skatt (MSEK) n/a n/a -10,0

Mått B Avkastning på eget kapital (%) n/a n/a -1,3%

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen n/a n/a 59 000 SEK / månad

Totalersättning till ledande befattningshavare under 2021 (SEK) 

Jämförande information avseende förändring av ersättning och Bolagets resultat 

Förändring i ersättning och Bolagets utveckling över de tre senast rapporterade finansiella åren (RFY) (SEK)

ÖVRIGA FÖRMÅNER OCH PENSION
Övriga förmåner kan innefatta tjänstebil och företagshälsovård 
mm. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20% av 
den årliga fasta kontantlönen. Pensionsförmåner ska återspegla 
vanliga marknadsmässiga villkor och ska alltid grundas på 
premiebestämda pensionsplaner och uppgå till högst 30% 
av den fasta årliga kontantlönen. Rörlig ersättning är inte 
pensionsgrundande.

Ersättningsriktlinjerna, antagna av extrastämman 30 april 2021, 
har blivit fullt implementerade. Inga avvikelser från riktlinjerna 
har beslutats och till inga avvikelser från processen för 
implementering av riktlinjerna har gjorts. 

Revisorsyttrandet om huruvida årsstämmans riktlinjer om 
ersättningar har följts finns tillgängligt via www.tbd30.se. 
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REVISORSYTTRANDE ENLIGT 8 KAP. 
54 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) OM 
HURUVIDA ÅRSSTÄMMANS RIKTLINJER 
OM ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE HAR FÖLJTS
Till årsstämman i tbd30 AB (publ), org.nr 559309-8790

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för tbd30 AB (publ), under räkenskapsåret 
2021-03-29—2021-07-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts 
på årsstämman den 30 april 2021. 

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 tbd30 AB (publ), 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
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för tbd30 AB (publ), under räkenskapsåret  
2021-03-29—2021-07-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som  
fastställdes på årsstämman den 30 april 2021. 

Stockholm den 27 augusti 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Anders Lönnqvist, VD 

+46 (0) 705 66 62 18

anders.lonnqvist@tbd30.se 

Caesar Gezelius, CFO 

+46 (0) 708 33 31 36

 caesar.gezelius@tbd30.se 


