Bolagsstyrningsrapport
Introduktion

Aktieägare

Calliditas Therapeutics AB (publ), ”Calliditas” är ett
svenskt publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets
aktie noterades den 29 juni 2018 på Nasdaq OMX
Stockholm och den 5 juni på Nasdaq Global Select
Market i USA och handlas under förkortningen CALTX
respektive CALT. Denna rapport avser verksamhetsåret
2020 och har granskats av bolagets revisorer.

Calliditas aktier är sedan juni 2018 och juni 2020
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap
respektive Nasdaq Global Select Market i USA. Vid
utgången av 2020 uppgick det totala antalet aktier och
röster till 49 941 584 fördelade på 6 513 aktieägare.
De tio största aktieägarna ägde 58,4% av de utestående aktierna och övriga ägare 41,6%. Per den 31
december 2020 fanns två aktieägare med aktier var för
sig som representerade tio procent eller mer av antalet
aktier och röster i bolaget: BVF Partners LP 12,7% och
Stiftelsen Industrifonden 11,6%.

Bakgrund
Bolagsstyrning avser de system genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. God bolagsstyrning är en väsentlig komponent i arbetet att skapa
värde för Calliditas aktieägare. Bolagsstyrningen i Calliditas baseras på svensk lag, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt interna regler och föreskrifter.
Bolaget tillämpar även svensk kod för bolagsstyrning
(”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier
är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Bolaget
behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig ger
möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning
att sådana eventuella avvikelser, och den valda alternativa lösningen, beskrivs och orsakerna härför förklaras
i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ
eller förklara principen”). Bolaget har emellertid inte
avvikit från någon av de regler som fastställs i Koden
under året. Bolaget är klassat som Foreign Private
Issuer (FPI) enligt det regelverk som amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) upprättat och
följer därför marknadspraxis på hemmamarknaden, dvs
svensk bolagsstyrning.

Exempel på viktiga regelverk
Viktiga interna regelverk

• Bolagsordning
• Styrelsens och utskottens arbetsordningar
• VD-instruktion
• Policydokument
Viktiga externa regelverk

• Svensk aktiebolagslag
• Svensk och internationell redovisningslag
• Nasdaq Stockholms regelverk
• Nasdaq USA regelverk

Utdelningspolicy
Bolaget har hittills inte betalat ut någon utdelning.
Eventuell framtida utdelning och dess storlek kommer
att bestämmas utifrån långsiktig tillväxt, resultatutveckling och kapitalkrav i Calliditas. Styrelsen anser att
bolaget bör prioritera utvecklingen av läkemedelskandidater och tills en framtida kommersiell lansering av
Nefecon sker, bör de ekonomiska resurserna främst
användas för att finansiera bolagets utvecklingsprogram. Med hänsyn till Calliditas finansiella ställning och
negativa resultat avser styrelsen inte föreslå någon
utdelning innan bolaget genererar ett långsiktigt, hållbart resultat och positivt kassaflöde. Utdelning ska, i
den mån utdelningen föreslås, ställas mot affärsrisken i
verksamheten.

Bolagsstämma

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden
förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels
anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman
senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen
eller genom ombud och kan även biträdas av högst
två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare
att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt,
vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som
aktieägaren innehar. Kallelse till bolagsstämma ska ske
genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt
på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av
aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett ska
annonseras i Svenska Dagbladet.

• Svensk kod för bolagsstyrning
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Årsstämma 2021

• 	Spike Loy, utsedd av BVF Partners LP

Calliditas årsstämma 2021 kommer hållas torsdagen
den 27 maj 2021. För att mildra spridningen av
Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman endast
ska genomföras genom förhandsröstning utan fysisk
närvaro av aktieägare, ombud och tredje part.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på www.calliditas.se.
Anmälan till årsstämman:

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid
årsstämman genom att rösta i förväg, så kallad
poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020: 198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet
av bolagsstämman i företag och andra föreningar. En
särskild blankett ska användas för förhandsröstning.
Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Calliditas
Therapeutics webbplats, www.calliditas.se. Förhandsröstningsformuläret anses vara anmälan om deltagande.
Det ifyllda röstningsformuläret måste ha inkommit till
Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 26 maj
2021.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på
bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom
till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Valberedning
Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt
Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter
och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till Calliditas och koncernledningen. Minst en
ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende
i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller
den grupp av aktieägare som samverkar om bolagets
förvaltning.
Vid en extra bolagsstämma den 14 september 2017
beslutades att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de
tre största aktieägarna baserat på ägandet i Calliditas
per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Valberedningen 2021 består av:
• P
 atrik Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
(ordförande)

• 	Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
• 	Elmar Schnee, styrelsens ordförande.
För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle
avstå från att utse en representant till valberedningen
ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa
tre aktieägare, har det största aktieägandet i Calliditas.
Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som
företräder den största aktieägaren om valberedningen
inte enhälligt utser annan ledamot. Om aktieägare
som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör
de tre största aktieägarna senast tre månader före
årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne
ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare
som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt
att utse en representant till valberedningen. Om inte
särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring
ske i valberedningens sammansättning om endast en
marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen
inträffar senare än tre månader före årsstämman.
Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna
till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än
tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse
en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten.
För det fall ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett
ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare
inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny
ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som
utsett representant till ledamot i valberedningen har
rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
Ändringar i valberedningens sammansättning ska
omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt
Koden.
Valberedningen kommer att konstitueras och sammanträda före årsstämman 2021 och dess förslag kommer
att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Calliditas webbplats. Aktieägare får inkomma med förslag till
valberedningen i enlighet med vad som publicerats på
bolagets webbplats www.calliditas.se före årsstämman.

Revisor
Enligt bolagsordningen ska Calliditas som extern revisor
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ha ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2020
omvaldes, till och med årsstämman 2021, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.
Huvudansvarig revisor är Anna Svanberg. Revisorn
granskar moderbolagets och koncernens räkenskaper
och förvaltning på uppdrag av årsstämman. Den
externa revisionen av moderbolagets och koncernens
räkenskaper samt av styrelsens och VD:s förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige. Bolaget
uppdrog åt revisorn att översiktligt granska en delårsrapport under 2020, vilket uppfyller kraven i Koden.

styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

För information om arvode till revisorn hänvisas till Not
6 Arvode till revisorer.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt
schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare
styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor
som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte.
Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och
verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande
ledningen av bolaget.

Styrelse
Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter
bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen
ansvarig för Calliditas förvaltning och organisation,
vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland
annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner
och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen
ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen
och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser
styrelsen bolagets verkställande direktör.
Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Calliditas
bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av
bolagsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst
tio ledamöter utan styrelsesuppleanter.
Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av
årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras
årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat
styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete
mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör.
I samband med det konstituerande styrelsemötet
fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande
direktör innefattande finansiell rapportering.

För närvarande består Calliditas styrelse av fem
ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman.

Styrelsens oberoende
Bolaget uppfyller kraven i Koden genom att en majoritet av de årsstämmovalda ledamöterna är oberoende
av bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av
dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.
I tabellen nedan redovisas ledamöternas oberoende vid
tidpunkten för publiceringen av denna rapport.

Styrelsens arbete under 2020
Styrelsen har under 2020 haft totalt 15 möten, varav
sex ordinarie och nio extramöten. Calliditas VD deltar vid
styrelsemöten liksom bolagets CFO och General Counsel,
som har varit sekreterare vid mötena. Andra tjänstemän

Styrelseledamöters oberoende, närvaro och arvode 2020
Oberoende i förhållande till
Bolaget
och bolagsledningen

Större
aktieägare

Närvaro
Styrelsemöten

Revisionsutskottsmöten

Namn

Befattning

Ledamot
sedan

Elmar Schnee

Styrelseordförande

2019

Ja

Ja

15/15

-

4/4

Bengt Julander (till
juni 2020)

Styrelseledamot

2004

Ja

Nej

9/9

-

-

58

Lennart Hansson

Styrelseledamot

2009

Ja

Ja

15/15

2/2

2/2

387

Hilde Furberg

Styrelseledamot

2014

Ja

Ja

15/15

4/4

-

379

Thomas Eklund (till
juni 2020)

Styrelseledamot

2017

Ja

Ja

9/9

2/2

-

115

Diane Parks

Styrelseledamot

2019

Ja

Ja

15/15

-

4/4

485

Molly Hendersson
(från juni 2020)

Styrelseledamot

2020

Ja

Ja

6/6

2/2

-

382
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i Calliditas har deltagit som föredragande. Antalet extra
styrelsemöten är ett resultat av att bolaget varit aktivt
under året med förvärv och kapitalanskaffning.

Styrelsens arvoden
Avgifter till ledamöter som väljs av årsstämman beslutas
av årsstämman. Årsstämman den 25 juni 2020 beslutade att arvoden till styrelsen för perioden fram till
slutet av nästa årsstämma ska vara följande:
Styrelsearvode ska utgå med 850 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK till envar av övriga
ledamöter som inte är anställda i koncernen, 150 000
SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000
SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte
är anställda i koncernen, samt 50 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 SEK till övriga
ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda
i koncernen. Utöver det ovan föreslagna arvodet för
ordinarie styrelsearbete föreslås att styrelseledamot
som är bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om
140 000 SEK och att styrelseledamot som är bosatt
i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra
arvode om 50 000 SEK.
För mer information om ersättningen till styrelseledamöterna, se Not 9 Anställda och personalkostnader
samt tabell på sidan 51

Styrelseutskott

Revisionsutskottet

Calliditas har ett revisionsutskott bestående av tre
medlemmar: Molly Henderson (ordförande), Lennart
Hansson och Hilde Furberg. Revisionsutskottet ska,
utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter,
övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka
effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision
och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska
och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet
och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn
tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till
bolagsstämmans val av revisor.
Utskottet har sammanträtt fyra gånger under 2020.
Bolagets revisorer har deltagit vid tre av sammanträdena vid vilka diskuterades bland annat revisorernas
planering av revisionen, deras iakttagelser och granskning av bolaget samt bolagets finansiella rapporter.

Ersättningsutskottet

Calliditas har ett ersättningsutskott bestående av
tre medlemmar: Elmar Schnee (ordförande) Lennart
Hansson och Diane Parks. Ersättningsutskottet ska
bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och de ledande befattningshavarna.
Ersättningsutskottet har sammanträtt fyra gånger under
2020. Vid dessa sammanträden har utskottet diskuterat
existerande kompensationssystem i bolaget inklusive
förslag till ersättning till VD och ledande befattningshavare samt inriktning och villkor på de incitamentsprogram som beslutades att implementeras av årsstämman
den 25 juni 2020.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare
2020
Calliditas ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Calliditas ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.
Med ledande befattningshavare avses verkställande
direktören och övriga personer i koncernledningen.
Ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna
bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och
aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt
övriga förmåner. Om lokala förhållanden motiverar
variationer i ersättningsprinciperna får sådana variationer förekomma. Den fasta ersättningen ska beakta
den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den
fasta lönen ska ses över årligen. Ledande befattningshavare kan erbjudas kontantbonusar. Rörlig ersättning
som utgår kontant får uppgå till högst 60% av den
årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara
kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier,
utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande.
Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram
ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman.
Pension ska, där så är möjligt, vara premiebaserad.
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan premien, i de fall då premiebaserad
pension är tillämplig, utgöra upp till 30% av den fasta
lönen. Styrelsen har rätt att utan hinder av ovanstående
istället erbjuda andra lösningar som kostnadsmässigt är
likvärdiga med ovanstående.
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Utvärdering av styrelse och verkställande direktör
Styrelseordföranden initierar årligen en utvärdering
av styrelsens arbete. Utvärderingens syfte är att få
en uppfattning om styrelseledamöternas åsikt om hur
styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan
göras för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är
också att få en uppfattning om vilken typ av frågor
styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka
områden det eventuellt krävs ytterligare kompetens i
styrelsen. Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens
utveckling mot de uppsatta målen och gör årligen en
formell utvärdering.

Verkställande direktör och ledningsgrupp
Verkställande direktören är i sin roll underordnad
styrelsen och har som huvuduppgift att sköta bolagets
löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i
bolaget. Av styrelsens arbetsordning och instruktion
för VD:n framgår vilka frågor som bolagets styrelse ska
fatta beslut om och vilka beslut som faller inom VD:ns
ansvarsområde. VD:n ansvarar även för att ta fram
rapporter och nödvändigt beslutsunderlag inför styrelsesammanträden och är föredragande av materialet vid
styrelsesammanträden.
Calliditas bolagsledning bestod vid utgången av 2020
av sex personer och utgjordes utöver VD, av Chief
Financial Officer, Chief Medical Officer, Vice President
Operations, Vice President Regulatory Affairs och Head
of North America, Commercial. För information om
nuvarande ledande befattningshavarna i Calliditas, när
dessa tillträdde sina befattningar samt födelseår, utbildning, erfarenhet, aktieinnehav i bolaget samt pågående
och tidigare uppdrag hänvisas till sidan 90 och till
bolagets hemsida, www.calliditas.se.

Intern kontroll och riskhantering
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen – som innehåller
krav på att information om de viktigaste inslagen i
Calliditas system för intern kontroll och riskhantering
i samband med den finansiella rapporteringen varje
år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten – samt Koden.
Styrelsen ska bland annat se till att Calliditas har god
intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering
och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets
verksamhet och de risker som bolaget och dess verksamhet är förknippad med.
Den interna kontrollens övergripande syfte är att i
rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier

och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas.
Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den
externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet
är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med
god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs.
Den interna kontrollen omfattar huvudsakligen följande
fem komponenter.
Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
I syfte att skapa och vidmakthålla en fungerande
kontrollmiljö har styrelsen antagit ett antal policys och
styrdokument som reglerar den finansiella rapporteringen. Dessa utgörs huvudsakligen av styrelsens
arbetsordning, VD-instruktion, revisionsutskottets
arbetsordning samt instruktion för finansiell rapportering. Styrelsen har också antagit en attestordning samt
en finanspolicy. Bolaget har även en ekonomihandbok
som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovisning och finansiell rapportering.
Styrelsen har vidare inrättat ett revisionsutskott som har
som huvudsaklig uppgift att övervaka bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i bolagets
interna kontroll, internrevision och riskhantering, att
hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och
övervaka revisorns opartiskhet och självständighet.
Ansvaret för det löpande arbetet med den interna
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen
har delegerats till bolagets verkställande direktör. Den
verkställande direktören rapporterar regelbundet till
styrelsen i enlighet med den fastlagda VD-instruktionen
och instruktionen för finansiell rapportering. Styrelsen
får även rapporter från bolagets revisor.
Ansvaret över den interna verksamhetsspecifika
kontrollen i den dagliga verksamheten ligger hos den
verkställande direktören.
Riskbedömning

I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan
uppstå om de grundläggande kraven på den finansiella rapporteringen i bolaget inte uppfylls. Calliditas
ledningsgrupp har i ett särskilt riskregister identifierat
och utvärderat de risker som aktualiseras i verksamheten samt utvärderat hur riskerna kan hanteras.
Calliditas ledning ska årligen utföra en riskutvärdering
avseende strategiska, operationella och finansiella
risker och presentera dessa för revisionsutskottet och
styrelsen. Den verkställande direktören är ansvarig för
presentationen. Ledningens riskutvärdering ska granskas av CFO:n på årlig basis.
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Kontrollaktiviteter

Information och kommunikation

Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och
säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen
och uppföljning av bolagsledningen. Detta sker
genom både interna och externa kontrollaktiviteter
samt genom granskning och uppföljning av bolagets
styrdokument som är relaterade till riskhantering.
Kontrollaktiviteternas effektivitet utvärderas årligen,
och resultaten av dessa utvärderingar avrapporteras
till styrelsen och revisionsutskottet. I avtal med viktiga
underleverantörer tillförsäkras Calliditas rätten att
kontrollera respektive underleverantörs uppfyllnad av
aktuella tjänster, inkluderat kvalitetsaspekter.

Bolaget har informations- och kommunikationsvägar
som syftar till att främja riktigheten av den finansiella
rapporteringen och möjliggöra rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning,
exempelvis genom att styrande dokument i form av
interna policys, riktlinjer och instruktioner avseende
den ekonomiska rapporteringen gjorts tillgängliga och
är kända för berörda medarbetare. Styrelsen har också
antagit en informationspolicy som reglerar bolagets
informationsgivning.

Uppföljning

Efterlevande och effektiviteten i de interna kontrollerna
följs upp löpande. Den verkställande direktören ser till
att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen
av bolagets resultat och ställning samt information om
viktiga händelser, såsom exempelvis forskningsresultat
och viktiga avtal. Den verkställande direktören avrapporterar också dessa frågor på varje ordinarie styrelsemöte. Bolagets efterlevnad av tillämpliga policys och
styrdokument är föremål för årlig utvärdering. Resultaten av dessa utvärderingar sammanställs av bolagets
CFO och avrapporteras till styrelsen och revisionsutskottet årligen.

Utöver den ovan nämnda interna kontrollen finns även
intern verksamhetsspecifik kontroll av data avseende
forskning och utveckling samt en kvalitetskontroll som
omfattar systematisk övervakning och utvärdering av
bolagets utvecklings- och tillverkningsarbete.
Internrevision

Styrelsen har utvärderat behovet av en internrevisionsfunktion och kommit fram till att en sådan inte är
motiverad i Calliditas med hänsyn till verksamhetens
omfattning samt att styrelsens uppföljning av den
interna kontrollen bedöms vara tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. Styrelsen
omprövar behovet när förändringar sker som kan föranleda omprövning och minst en gång per år.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Calliditas Therapeutics AB (Publ), org. nr 556659-9766

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2020 på sidorna 82-87 och för att den
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16
Revisorns granskning av bolagsstyrnings¬rapporten.
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt International Standards on

Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra
uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6
årsredovisnings¬lagen samt 7 kap. 31 § andra stycket
samma lag är förenliga med årsredovisningen och
koncernredovisningen samt är i överens¬stämmelse
med årsredovisnings¬lagen.

Stockholm 27 april 2021
Ernst & Young AB
Anna Svanberg
Auktoriserad revisor
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