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Bolagsstyrningsrapport 
Räkenskapsåret januari till december 2021

Vivesto AB (”Vivesto” eller ”bolaget”) är moderbolag till de helägda 
och vilande bolagen Oasmia Pharmaceutical Asia Pacific Limited, 
Oasmia RUS LLP och Oasmia Pharmaceutical Inc.

Vivesto är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm  
och Frankfurt Stock Exchange. Styrningen av Vivesto utgår från 
den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq  
Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyr-
ning (”Koden”) samt andra relevanta svenska och utländska lagar, 
regler och riktlinjer.

Bolagsstyrningen i Vivesto regleras även genom principer 
i interna regelverk. Det interna regelverket omfattar bolagets 
bolagsordning och de styrdokument som bolaget har fastställt 
(främst styrelsens arbetsordning samt interna instruktioner,  
policys och riktlinjer). 

Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och Koden, och redogör för Vivestos bolagsstyrning under 
räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2021. Bolagsstyrnings-
rapporten har granskats av Vivestos revisor och resultatet av 
granskningen framgår av yttrandet på sidorna 82–84 i denna års-
redovisning.

Svensk kod för bolagsstyrning
Vivesto följer Koden då bolagets aktier är upptagna till handel 
på Nasdaq Stockholm och bolaget därmed ska följa god sed på 
värdepappersmarknaden. Koden finns tillgänglig på www.bolags-
styrning.se. Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket 
innebär att företag som tillämpar Koden kan välja att avvika från 
enskilda regler, men ska då redovisa avvikelsen och skälet till 
denna. Vivesto har inte gjort någon avvikelse från Koden under 
räkenskapsåret 2021.

Aktien och aktieägare
Vivestos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 24 juni 
2010 och sedan den 24 januari 2011 på Frankfurt Stock Exchange. 
Det totala antalet aktier i Vivesto uppgick per den 31 december  

2021 till 448 369 546 och varje aktie berättigar till en röst på 
bolagsstämman. Antalet kända aktieägare per den 31 december 
2021 var 19 206. Aktieinnehav som representerar minst en tiondel 
av röstetalet av samtliga aktier i Vivesto är Per Arwidsson, vars 
innehav, privat, genom närstående och genom bolag, uppgick till 
24,8 procent av aktiekapitalet och rösterna. De tio största aktie
ägarnas innehav motsvarade drygt 42 procent av det totala antalet 
aktier i bolaget. För ytterligare information om ägarstrukturen,  
se avsnittet Aktien på sidan 30.

Bolagstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebo-
lag. Vid bolagsstämman har aktieägarna möjlighet att utöva sin 
rösträtt. Varje röstberättigad aktieägare i Vivesto får rösta för fulla 
antalet av aktieägaren ägda och företrädda aktier utan begräns-
ning i röstetalet. På bolagsstämman fastställs balans och resul-
taträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas 
beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs 
deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden 
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samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktie
ägare. Förutom vad som följer av lag beträffande rätt att delta vid 
bolagsstämman krävs enligt Vivestos bolagsordning föranmälan  
till bolagsstämman inom viss i kallelsen angiven tid, varvid i före-
kommande fall även ska anmälas om aktieägaren avser att ha 
med sig biträde. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från varje räkenskaps-
års utgång. Kallelse till årsstämman skall ske genom annonsering 
i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgäng-
lig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i 
Dagens Nyheter. Bolagsstämma kan hållas i Uppsala kommun 
eller i Stockholm.

Årsstämma 2021
Årsstämman 2021 hölls den 27 maj 2021 genom poströstning. 
Beslut togs bland annat om följande:

 y Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskaps-
året 2020.

 y Att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla vinstmedel 
balanseras i ny räkning.

 y Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räken-
skapsåret 2020.

 y Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan supple-
anter.

 y  Att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

i.   500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kr till 
var och en av de övriga av årsstämman valda leda möterna 
som inte är anställda i bolaget; och

ii.  50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 25 000 
kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet 
samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 
25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

 y  Omval av styrelseledamöterna Hege Hellström, Birgit Stattin 
Norinder och Peter Zonabend, och omval av Anders Härfstrand 
till styrelsens ordförande samt nyval av Andrea Buscaglia till 
styrelseledamot. 

 y Omval av KPMG AB till revisor, med den auktoriserade revisorn 
Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

 y Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 
och instruktion för valberedningen.

 y Att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

 y Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under 
tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan före-
trädesrätt för aktieägarna. Maximalt 89 673 909 aktier, vilket 
motsvarar tjugo procent av det totala antalet utestående aktier 
i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, ska kunna ges ut med 
stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som 
kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av tecknings
optioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndi-
gandet).

Extra bolagsstämma 2021
En extra bolagsstämma hölls den 20 oktober 2021 genom 
poströstning. Beslut togs bland annat om följande:

 y Att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personal-
optioner för ledande befattningshavare i bolaget. Programmet 
består av högst 4 500 000 personaloptioner och har en intjä-
nandeperiod om tre år varefter innehavaren har rätt att utnyttja 
optionerna för erhållande av aktier i bolaget under en period om 
3 månader i enlighet med programmets villkor. Varje personal
option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Vivesto till 
ett pris motsvarande 140 procent av den volymvägda genom-
snittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 
de 10 handelsdagar som infaller omedelbart före 20 oktober 
2021. Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma följande 
ledande befattningshavare i bolaget: Francois Martelet (VD), 

Fredrik Järrsten (CFO), Peter Selin (CBO) och Heidi Ramstad 
(CMO). Optionerna utgår vederlagsfritt. 

 y Att emittera högst 5 914 590 teckningsoptioner, varav 4 500 000 
teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans 
av aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet enligt 
villkoren för programmet och 1 414 590 teckningsoptioner ska 
emitteras för säkring av bolagets exponering mot kostnader för 
sociala avgifter till följd av utnyttjandet av personaloptionerna. 
Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teck-
ningslista senast den 31 oktober 2021. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en aktie i bolaget till ett pris motsva-
rande aktiens kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teck-
ningsoptionerna kan ske från och med dagen för registrering 
av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 28 
februari 2025. Teckningsoptioner ska ges ut vederlagsfritt.

Årsstämma 2022
Årsstämman 2022 kommer att hållas den 25 maj 2022.  

Valberedningen
Valberedningens uppdrag är bland annat att arbeta fram och 
lämna förslag till beslut om val av styrelseledamöter och styrelse-
ordförande samt arvode till dessa. Valberedningen lämnar också 
förslag till årsstämman om val av ordförande vid årsstämman, val 
av revisor, eventuell ersättning för utskottsarbete samt om arvode-
ring av extern revisor. Valberedningens förslag ska offentliggöras 
senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Vid årsstämman 2021 beslutades att valberedningen inför 
årsstämman 2022 ska bestå av tre ledamöter, vilka utses enligt 
följande: 

Styrelsens ordförande ska senast sex månader före årsstäm-
man 2021 kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i bola-
get, vilka sedan ska utse en representant var att, jämte styrelsens 
ordförande, utgöra valberedningen. Om någon av de två största 
aktieägarna avstår från att utse en representant ska styrelsens 
ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i 
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storlek att utse en representant. Analysen av ägandet ska baseras 
på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktie
ägare den 30 september 2021 och på eventuella andra omständig-
heter som är kända för styrelsens ordförande vid denna tidpunkt. 
Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största 
ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) 
ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register eller (ii) offentlig-
gjort och till bolaget meddelat att de träffat en skriftlig överens-
kommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en 
långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning. Majoriteten 
av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. 
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direk-
tör eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot 
av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska 
vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största 
aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets 
förvaltning.

Valberedningen består inför årsstämman 2021 av följande  
ledamöter:

 y   Per Arwidsson (ordförande i valberedningen), utsedd av 
Arwidsro Investment AB,

 y  Håkan Lagerberg, utsedd av Mastan AB, samt

 y  Anders Härfstrand, styrelseordförande i Vivesto.

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2022 
 presenteras i kallelsen till årsstämman.

Revisor
Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller två revisorer med 
högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbo-
lag. Vid årsstämman 2021 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB 
till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som 
huvudansvarig revisor på KPMG AB har auktoriserade revisorn 
Duane Swanson utsetts.

Styrelsen 
Styrelsen i Vivesto ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre 
och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Vid års-
stämman den 27 maj 2021 beslutades att Vivestos styrelse ska 
bestå av fem ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valbe-
redningens förslag beslutade årsstämman om omval av Anders 
Härfstrand (omvaldes som styrelsens ordförande), Birgit  Stattin 
Norinder, Hege Hellström och Peter Zonabend samt nyval av 
Andrea Buscaglia till styrelseledamöter.

Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om till-
sättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring 
av bolagsordningen. Styrelseuppdraget är tidsbestämt i enlighet 
med aktiebolagslagen vilket innebär att uppdraget varar till slutet 
av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseleda-
moten utsågs. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ledning i enlighet med definitionen i Koden. 
Samtliga ledamöter förutom Peter Zonabend är oberoende även  
i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Styrelsens uppgifter och arbetsformer
Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets 
angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen ansvarar för 
att bolagets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten 
bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och 
andra tillämpliga lagar samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen 
bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt 
utvärderar den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar vidare 
bland annat för att bolagets interna kontroll över ekonomiska för-
hållanden är tillfredställande och att information avseende den 
finansiella utvecklingen och utvecklingen i övrigt kommuniceras 
korrekt i bolagets ekonomiska rapporter.

I enlighet med aktiebolagslagen har Vivestos styrelse fastställt 
en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt instruktioner, dels för 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, dels för den ekono-
miska rapporteringen till styrelsen. Arbetsordningen reglerar bland 
annat hur styrelsearbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter 

och hur ofta styrelsen ska sammanträda (minst fem gånger per år 
utöver konstituerande styrelsemöte). Arbetsordningen och instruk-
tionerna fastställs årligen.

Styrelsens ordförande
Styrelseordföranden följer, genom löpande kontakter med VD, 
bolagets utveckling och ansvarar för att styrelsens ledamöter 
fortlöpande får den information som krävs för att kunna fullfölja 
uppdraget. Därutöver leder ordföranden styrelsens arbete och 
kontrollerar att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden tillser 
bland annat även att styrelsens arbete årligen utvärderas och att 
valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Vid 
årsstämman den 27 maj 2021 omvaldes Anders Härfstrand till 
bolagets styrelseordförande.

Utskott
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. 
Utskottens ledamöter utses för ett år i taget vid det konstitue-
rande styrelsemötet och arbetet samt utskottens uppgifter regle-
ras av de årligen fastställda utskottsinstruktionerna. Utskotten har 
en beredande och handläggande roll. 

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av Peter Zonabend (utskottets ordfö-
rande), Hege Hellström, Andrea Buscaglia och Anders Härfstrand. 
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella 
rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll 
och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsre-
dovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka 
revisors opartiskhet och självständighet och därvid särskilt upp-
märksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än 
revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av upphandling av 
revisorstjänster och i samband med bolagsstämmans beslut om 
revisorsval. 
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VD och ledning
VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen 
av bolagets verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner 
och föreskrifter. Ansvarsfördelningen mellan VD och styrelsen 
framgår av styrelsens arbetsordning samt av styrelsen upprättad 
VDinstruktion. Ledningsgruppen bestod under 2021, förutom av 
Francois R. Martelet (VD), av Fredrik Järrsten (CFO), Heidi B.  
Ramstad (CMO), Reinhard Koenig (CSO) och Peter Selin (CBO).

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
Vivestos process för intern kontroll är utformad för att hantera 
och minimera risken för felaktigheter i den finansiella rapporte-
ringen samt för att säkerställa att tillämpliga redovisningskrav och 
andra krav på Vivesto som noterat bolag efterlevs. 

Styrelsen utvärderar årligen behovet av en internrevisionsfunk-
tion och har bedömt att bolagets nuvarande storlek och riskexpo-
nering inte motiverar en separat internrevisionsfunktion. Följande 
beskrivning redogör för hur den interna kontrollen är organiserad. 
Beskrivningen är begränsad till den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö
Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella  
rapporteringen utgörs av den övergripande kontrollmiljön. I kon-
trollmiljön ingår att organisationsstruktur, beslutsvägar och befo-
genheter är klart definierade och förmedlade i form av interna 
styrdokument som policys, riktlinjer, manualer och koder. I kon-
trollmiljön ingår även lagar och externa regelverk.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen. Ett effektivt styrelse-
arbete är därmed grunden för en god internkontroll. Vivestos 
styrelse har fastslagit en arbetsordning och tydliga instruktioner 
för sitt arbete, vilket även omfattar arbetet i styrelsens revisions-

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet består av Anders Härfstrand (utskottets 
ordförande) och Birgit Stattin Norinder. Ersättningsutskottet ska 
svara för beredning av styrelsens beslut i frågor om ersättnings-
principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolags-
ledningen, följa och utvärdera under året pågående och avslutade 
program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt följa och 
utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare som bolagsstämman har beslutat samt gäl-
lande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

Utvärdering av styrelse och VD
Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete avseende 
arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete 
samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. 
Syftet med utvärderingen är att utveckla styrelsens arbetsformer 
och effektivitet. Avsikten är också att få en uppfattning om vilken 
typ av frågor som styrelsen anser bör ges mer utrymme och på 
vilka områden det eventuellt krävs ytterligare erfarenhet och kom-
petens i styrelsen. Resultatet av utvärderingen rapporteras till val-
beredningen och utgör underlag för valberedningens arbete med 
att utvärdera styrelsens sammansättning och dess ersättning. 

2021 års utvärdering har utförts genom att styrelseledamöterna 
och ledningen har besvarat ett digitalt frågeformulär. Därutöver 
har styrelseordföranden haft enskilda kontakter med ledamöterna 
om årets styrelsearbete. Resultatet av utvärderingen har redovi-
sats inom styrelsen och har av styrelsens ordförande delgivits 
valberedningen. 

Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete genom att följa 
verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. En gång per  
år genomförs en formell utvärdering.

Styrelsens arbete under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret 2021 har styrelsen haft 14 protokollförda 
möten. Vid årets möten har styrelsen huvudsakligen behandlat  
frågor gällande den fortsatta finansieringen av koncernens verk-
samheter, pågående projekt och partneravtal, personaloptions
program och uppdateringar rörande regulatoriska processer.

Under räkenskapsåret 2021 har revisionsutskottet haft 5 möten. 
Under året har revisionsutskottet bland annat följt upp revisorns 
rapportering av granskningar, utvärderat revisorsinsatsen och 
presenterat denna för valberedningen samt följt upp den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Under räkenskapsåret 2021 har ersättningsutskottet haft fem 
möten. Vid mötena har bland annat långsiktiga incitamentspro-
gram och ersättningsnivåer till VD och andra ledande befattnings-
havare behandlats.

Närvaro räkenskapsåret 2021

Obero
ende1

Styrelse 
möten

Revisions
utskott

Ersätt
nings

utskott
Anders Härfstrand Ja/Ja 14/14 5/5 5/5
Hege Hellström Ja/Ja 14/14 5/5 –
Birgit Stattin Norinder Ja/Ja 14/14 – 5/5
Peter Zonabend Ja/Nej 14/14 5/5 –
Andrea Buscaglia2 Ja/Ja 10/10 2/2 –

¹  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive oberoende till större 
aktieägare.

²  Andrea Buscaglia valdes in i styrelsen vid årsstämman den 27 maj 2021.
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utskott. Revisionsutskottet har till främsta uppgift att stödja styrel-
sens övervakning av redovisnings- och rapporteringsprocesserna 
samt att säkerställa kvalitén i dessa rapporter och processer.

Revisionsutskottets uppgift är övervakande. Ansvaret för att 
upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med 
riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rap-
porteringen är delegerat till verkställande direktören. Chefer på 
olika nivåer i bolaget har i sin tur detta ansvar inom sina respek-
tive områden. Ansvar och befogenheter definieras bland annat i 
VDinstruktion, instruktioner för attesträtt, manualer, andra policys, 
rutiner och koder.

Styrelsen fastställer bolagets viktigare policys beträffande infor-
mation/kommunikation, finansiering och riskhantering. Bolags-
ledningen fastställer instruktioner och ansvariga chefer utfärdar 
riktlinjer samt övervakar tillämpningen av samtliga policys och 
instruktioner. Bolagets redovisnings och rapporteringsinstruk-
tioner är fastlagda i en ekonomihandbok som är tillgänglig för 
all ekonomipersonal. Tillsammans med lagar och andra externa 
regelverk utgör den organisatoriska strukturen och de interna 
regelverken kontrollmiljön.
 
Riskbedömning
Målet med riskbedömningen är att identifiera områden med hög 
risk inom verksamheten och utvärdera vilka kontroller som krävs 
för att hantera dessa risker. Balans och resultatposter som grun-
das på bedömningar eller genereras av komplexa processer är 
relativt mer utsatta för felrisker än andra poster.

Styrelsen initierar årligen en riskidentifieringsprocess och resul-
tatet av riskidentifieringen utvärderas av styrelsen som gör en 
bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas. Styrelsen gör 
bedömningen att bolaget har en god intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korri-
gera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteter är inbyggda i bolagets 
processer för betalningar, redovisning och finansiell rapporte-
ring och inkluderar bland annat attest- och godkännanderuti-
ner, avstämningar, resultatanalys, uppdelning av administrativa 
kontrollerande respektive utförande funktioner samt kontroller 
inbyggda i ITsystem.

Information och kommunikation
För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt,  
fullständig och lämnas i rätt tid har Vivesto bland annat en kom-
munikationspolicy antagen av styrelsen. Dessutom finns interna 
instruktioner om hur den finansiella informationen ska kommuni-
ceras mellan styrelse, ledning och övriga medarbetare.

Uppföljning
Interna regler avseende intern kontroll och riskhantering uppdate-
ras minst årligen och däremellan vid behov. Uppföljning av efter-
levnad av dessa regler sker fortlöpande på en detaljerad nivå.
Revisionsutskottet sammanträder innan de styrelsemöten som 
hanterar kvartalsrapporterna. Revisorn medverkar vid revisions-
utskottets sammanträden, samt träffar årligen styrelsens leda
möter utan att någon från bolagsledningen är närvarande.



VIVESTO ÅRSREDOVISNING 202148

Styrelse

1. Anders Härfstrand 
Styrelseordförande sedan 2020 och  
styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1956
Utbildning och erfarenhet: MD och PhD i neuro-
farmakologi och endokrinologi från Karolinska 
institutet, SSE Executive Education, USA Exec 
program, Harvard University. Styrelseledamot i 
Karolinska Development AB från 2017 till 2019 
och VD för BBB Therapeutics BV från 2014 till 
2015. Innan dess var han VD för Makhteshim 
Agan Industries Ltd. (nuvarande ADAMA); 
VD för Humabs BioMed SA; och VD för Nitec 
Pharma AG (nuvarande Horizon Pharma-
ceuticals). Han har också haft olika ledande 
befattningar i Serono, Pfizer och Pharmacia. 
Han har betydande operationell erfarenhet från 
den globala läkemedelsindustrin, särskilt från 
USA, Japan och Europa.
Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande 
i Härfstrand Consulting AG och Diurnal Group 
PLC. Styrelseledamot i Prothena Inc.
Innehav i Vivesto*: 150 000 aktier 
Oberoende i förhållande till Vivesto och bolags-
ledningen samt till större aktieägare i bolaget.

2. Andrea Buscaglia
Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1964
Utbildning och erfarenhet: Examen inom 
företagsekonomi vid Univeristy of Bocconi i 
Milano och examen i redovisning vid University 
of Genoa. Andrea Buscaglia har omfattande 
finansiell erfarenhet från mer än 30 år i ledande 
befattningar inom biopharma, medtech, invest-
ment banking och redovisning. Han var CFO för 
medicinteknik- och biopharmabolagen Endo-
sense (nuvarande Abbott Laoboratories) från 
2009 till 2012 och Nitec Pharma (nuvarande 
Horizon Therapeutics) från 2007 till 2009 och 
var Vice President of Corporate Development 
på Serono (nuvarande Merck KGaA) från 2000 

till 2007. Dessförinnan var han verksam vid 
investmentbankerna S.G Warburg &Co. Ltd. 
(nuvarande UBS), Deutsche Bank och Salomon 
Smith Barney (Citigroup).
Övriga betydande uppdrag: CFO för Medicines 
for Malaria Venture (MMV).
Innehav i Vivesto*: –
Oberoende i förhållande till Vivesto och bolags-
ledningen samt till större aktieägare i bolaget.

3. Hege Hellström 
Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1965
Utbildning och erfarenhet: Fil.kand. i Bioengi-
neering från Ullevaal School of Bioengineering, 
Executive Board Program vid INSEAD 2019. 
Hege har från 2013 till 2018 arbetat på biotek-
nikbolaget Sobi som chef för EMENAR (Europa, 
Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland). 
Dessförinnan har hon varit globalt ansvarig för 
affärsområdet Cardiovascular inom Sanofi, VP 
Renal Europa och Head of Regional Liaisons 
på Sanofi samt VP Renal and Endocrine Europe 
och General Manager Benelux på Genzyme. 
Innan Genzyme var hon 13 år på Baxter.
Övriga betydande uppdrag: Grundare och chef 
för Belnor BVBA, ett konsult och investerings-
företag samt styrelseledamot i Camurus AB. 
CCO och styrelseledamot i Advicenne.
Innehav i Vivesto*: –
Oberoende i förhållande till Vivesto och bolags-
ledningen samt till större aktieägare i bolaget.

4. Birgit Stattin Norinder
Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1948
Utbildning och erfarenhet: Farmacie magis-
terexamen och fil.kand. i konsthistoria från 
Uppsala universitet. Birgit har lång erfarenhet 
från internationella läkemedels- och biotek-
nikbolag i Sverige, USA och Storbritannien. 

Hon har bland annat varit VD och styrelseord-
förande i Prolifix Ltd., Senior VP Worldwide 
Product Development i Pharmacia & Upjohn 
och Dir. Int. Reg. Affairs Division i Glaxo Group 
Research Ltd. Därutöver har Birgit också varit 
styrelseledamot och styrelseordförande i flera 
europeiska bioteknikbolag.
Övriga betydande uppdrag: Styrelseledamot i 
AddLife AB, Nanexa AB och Jettesta AB.
Innehav i Vivesto*: 35 000 aktier
Oberoende i förhållande till Vivesto och bolags-
ledningen samt till större aktieägare i bolaget.

5. Peter Zonabend 
Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1980
Utbildning och erfarenhet: LL.M från Stock-
holms universitet, EMLE från Erasmus School 
of Law, kandidatexamen i Business and 
Economics från Stockholms universitet och 
DU EAED från Aix Marseille Université. VD för 
Victoria Investments Holding Ltd, 20102017, 
Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn 
Rosengren. Styrelseuppdrag inom bland annat 
Hövding Sverige AB (publ), HQ AB, TCER AB, 
CBD Solutions AB.
Övriga betydande uppdrag: VD för Arwidsro 
Fastighets AB och Arwidsro Fastigheter AB. 
Styrelseledamot i Arwidsro Investment AB och 
Hoist Finance AB (publ).
Innehav i Vivesto*: 600 000 aktier. Förvaltar 
enligt fullmakt 79 917 aktier.
Oberoende i förhållande till Vivesto och bolags-
ledningen, ej oberoende till större aktieägare i 
bolaget. 

Huvudansvarig revisor
Duane Swanson
Auktoriserad revisor, 
KPMG AB

* Per den 31 december 2021
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Koncernledning

1. Francois Martelet 
Chief Executive Officer sedan 2020.
Född: 1960
Utbildning och erfarenhet: Advanced General 
Management Program (AMP) vid INSEAD, 
Frankrike. Masterexamen i Business, Phar-
maceutical Marketing vid Burgundy School of 
Business, Frankrike. Examen i Legal Medicine 
vid Université ParisDescartes, Frankrike. 
Medicine doktor med beröm vid Université de 
Bourgogne, Frankrike. Francois Martelet är en 
erfaren ledare inom läkemedel och bioteknik. 
Han har haft tre VDtjänster under de senaste 
12 åren. Han har ägnat större delen av sin 
karriär inom onkologiområdet, som VD för Avax 
och Topotarget samt i ledande företagsroller 
på senior nivå hos Roche, Eli Lilly, Novartis och 
MSD. Under sina olika arbetsuppdrag har han 
varit baserad i sex länder i Europa (inklusive 
Sverige) och i USA. Han är också militär reser-
vofficer med rang av Brigadier (OF6) och har 
mottagit Legion of Honor, som är den högsta 
dekorationen i Frankrike, på militära grunder.
Övriga betydande uppdrag: Styrelseledamot 
Novigenix SA. 
Innehav i Vivesto*: 61 000 aktier och 3 146 739 
personaloptioner.

2. Fredrik Järrsten1 
Chief Financial Officer sedan 2020.
Född: 1967
Utbildning och erfarenhet: Examen i Redovis-
ning och Finansiering från Handelshögskolan 
i Stockholm och i International Business från 
School of Business Administration, University 
of Michigan. Fredrik har över 25 års erfarenhet 
från sektorerna finans, medicinteknik och life 
science i Norden och internationellt. Tidigare 
befattningar inkluderar bland annat CFO och 
vice VD på Karolinska Development samt CFO 
och affärsutvecklingschef på Bactiguard. Han 
har också varit affärsutvecklingschef och 

ansvarat för M&A på det nordiska vårdföreta-
get Aleris i över åtta år där han genomfört ett 
30tal förvärv. Fredrik har också arbetat som 
Investment manager på riskkapitalbolaget 
Litorina Kapital samt på investmentbankerna 
SEB Enskilda och Lazard med rådgivning inom 
bland annat M&A, kapitalanskaffningar och 
börsintroduktioner.
Övriga betydande uppdrag: VD och styrelsele-
damot i Fredrik Järrsten Konsult AB. Styrelse-
ordförande i Terroir Suisse AB.  
Innehav i Vivesto*: 56 500 aktier och 1 350 000 
personaloptioner.

3. Reinhard Koenig 
Chief Scientific Officer sedan 2021.
Född: 1960
Utbildning och erfarenhet: Läkarexamen i 
medicin och medicine doktor vid Philipps 
Universitet, Tyskland. Reinhard är medicinsk 
analytiker, rådgivare och ledare med fram-
gångsrika meriter inom produktgodkännan-
den och kommersialisering inom bioteknik, 
läkemedel och medicinsk utrustning i Europa 
och USA. Hans över 25 års erfarenhet sträcker 
sig från uppstart av bolag till stora, multinatio-
nella företag. Han har haft seniora och ledande 
positioner i privatägda företag och börsno-
terade företag, bland annat hos Genentech, 
Inc., Piramal Critical Care, Inc., Boehringer 
Mannheim Therapeutics, Inc., Questcor Phar-
maceuticals, Inc., Collagen Aesthetics, Inc., 
med flera. Reinhard har publicerat artiklar inom 
diverse vetenskapliga ämnen och uppfunnit 
eller medverkat i uppfinnandet av olika patent 
och pågående ansökningar. Han har även haft 
rollen som biträdande professor hos Temple 
University’s College of Engineering, Department 
of Bioenginering i Philadelphia.
Övriga betydande uppdrag: –
Innehav i Vivesto*: –

4. Johanna Röstin
Head of Regulatory Affairs sedan 2022.
Född: 1967
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexa-
men i Bioteknik/Kemiteknik och en licentiatexa-
men i Bioteknik från KTH i Stockholm. Johanna 
Röstin var tidigare Director of CMC, Program 
Management and Regulatory på OxThera AB. 
Dessförinnan var Johanna 10 år på Swedish 
Orphan Biovitrum AB (Sobi), där hon var Global 
Senior Regulatory Affairs Manager och hade 
det regulatoriska ansvaret för en av Sobis 
ledande biologiska produkter i EU och USA. 
Därutöver var hon Regulatory CMCexpert för 
flera biologiska produkter, både kommersiali-
serade och under utveckling, på SOBI. Hon har 
också arbetat på Pharmacia och Biovitrum.
Övriga betydande uppdrag: – 
Innehav i Vivesto*: – 

5. Kai Wilkinson 
Kai Wilkinson
Chief Technical Officer sedan 2022.
Född: 1981
Utbildning och erfarenhet: Teknologie Doktor 
i Oorganisk Kemi vid Sveriges Lantbruksuni-
versitet, Magisterexamen i Kemiteknik med 
inriktning mot Bioteknologi, Ytkemi och Med-
icinsk Vetenskap vid Mälardalens Universitet. 
Kai Wilkinson var tidigare Head of Research, 
Development and Manufacturing på Oasmia. 
Innan han började på Oasmia 2021 var han åtta 
år på Fresenius Kabi AB där han hade flertalet 
olika befattningar, bland annat Formulation 
Scientist och CMC Lead, Parenteral emulsions 
product specialist, och Pilot Plant production 
process development.
Övriga betydande uppdrag: –
Innehav i Vivesto*: –

* Per den 31 december 2021
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1  Bolaget meddelade den 3 mars 2022 att Fredrik Järrsten 
slutar som CFO senare under 2022.
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Vivesto AB (publ) för år 2021 med undantag för bolagsstyrningsrap-
porten på sidorna 43–49. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 32–42 och 50–81 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 2021 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial 
Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 43–49. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar. 
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredo-
visningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som 
har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med revi-
sorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

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 förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta 
innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga för-
bjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 
5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, 
dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Till bolagsstämman i Vivesto AB (publ), org. nr 5563326676

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt 
vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perio-
den. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i 
vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Beskrivning av området
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgår till 401 mkr per 
31 december 2021 motsvarande 68% av de totala tillgångarna. Ett 
belopp om 291 mkr avser Apealea/Paclical, resterande del om 109 
mkr avser Paccal Vet. 
 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten för Apealea/Paclical 
skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräk-
nas komma bolaget tillgodo och ledningen måste bedöma hurvida 
det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Ledningen har också 
upprättat en nedskrivningsprövning för Paccal Vets återvinningsvärde 
baserat på diskonterade kassaflöden för denna tillgång. 
 Bedömningen av nedskrivningsbehov och beräkning av återvin-
ningsvärdet baseras på prognoser och antaganden gjorda av bola-
gets ledning. För Paccal Vet inkluderar detta antaganden om framtida 
intäkter, bruttomarginal samt diskonteringsränta. 

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har granskat ledningens bedömning av huruvida det finns indika-
tioner på nedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
för Apealea/Paclical. Vi har också bedömt huruvida nedskrivnings-
prövning relaterat till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten för 
Paccal Vet har upprättats i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar. Vi 
har också utvärderat antaganden om framtida kassaflöden inklusive 
prognoser om framtida intäkter, bruttomarginal och använd diskonte-
ringsränta. 
 Detta har inkluderat granskning och utvärdering av ledningens 
dokumentation samt granskning av de antaganden som gjorts i ned-
skrivningsprövningen. 
 Vi har granskat känslighetsanalyser som upprättats av ledningen 
och granskat huruvida negativa förändringar i väsentliga parametrar i 
nedskrivningsprövningen, individuellt eller tillsammans, skulle kunna 
resultera i ett behov av nedskrivning. 
 Vi har också bedömt efterlevnad av redovisningsprinciper och 
upplysningar avseende balanserade utgifter för utvecklingsarbeten i 
årsredovisningen och koncernredovisningen

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Se not 5 på sidan 65 och redovisningsprinciper på sidan 59 i årsredo-
visningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och 
beskrivning av området.
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Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 2–31 och 85–86. Den 
andra informationen består också av ersättnngsrapporten som vi inhäm-
tade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen 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 beak-
tar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedö-
mer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa-
tion, 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 koncernredo-
visningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkstäl-
lande 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 upp-
lyser, 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 verk-
ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella 
rapportering.

 
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen 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 utta-
landen. 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 för-
väntas 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 års-

redovisningen 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 utta-
landen. 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 åsido-
sättande 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 det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och kon-
cernens 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 årsredo-
visningen 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 inne-
hållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplys-
ningarna, 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 för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-

ningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncern-
revisionen. 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 infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de even-
tuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relatio-
ner och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, 
samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten 
eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör 
de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa 
områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar 
förhindrar upplysning om frågan.

 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Revisorns granskning av förvaltning och förslag till disposition av  
bolagets vinst eller förlust
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Vivesto AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande 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 ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande 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 moderbolagets och koncer-
nens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
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bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen 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 överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt utta-
lande 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, årsredovis-

ningslagen 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 ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bola-
gets 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 revi-
sionen 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 bola-
gets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta-
lande 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. 

Revisorns granskning av Esefrapporten
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en granskning av att styrelsen och verkställande direktören 
har upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen i ett format 
som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef-rapporten) enligt 

16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för Vivesto 
AB (publ) för år 2021.

Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lagstadgade kravet. 
Enligt vår uppfattning har Esefrapporten #2mzwB4g4/A2MX5A= 

upprättats i ett format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk 
rapportering.

Grund för uttalande
Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 18 Revi-
sorns granskning av Esefrapporten. Vårt ansvar enligt denna rekom-
mendation beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till Vivesto AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att Esefrapporten har upprättats i enlighet med 16 kap. 4 a § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden, och för att det finns en sådan 
intern kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta Esefrapporten utan väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

 
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rapporten i allt 
väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden, på grundval av vår granskning.

RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra granskningsåtgärder 
för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten är upprättad i ett format 
som uppfyller dessa krav. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en granskning som utförs enligt RevR 18 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 för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i Esefrapporten. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag  
som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt 
andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster 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.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om 
Esef-rapporten har upprättats i ett format som möjliggör enhetlig elek-
tronisk rapportering av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror  

på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar vi de  
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och 
verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den 
interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-
rens antaganden. 

Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk validering 
av Esefrapporten, dvs. om filen som innehåller Esefrapporten uppfyl-
ler den tekniska specifikation som anges i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2019/815 (Esefförordningen) och en avstämning av att 
Esef-rapporten överensstämmer med den granskade årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huruvida 
Esefrapporten har märkts med iXBRL som möjliggör en rättvisande och 
fullständig maskinläsbar version av koncernens resultat, balans och 
eget kapitalräkningar samt kassaflödesanalysen.  

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
43–49 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsent-
ligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund 
för våra uttalanden. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 
6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 
kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Vivesto AB (publ)s 
revisor av bolagsstämman den 27 maj 2021. KPMG AB eller revisorer 
verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2019.

Stockholm den 27 april 2022 
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Huvudansvarig revisor  


