Redogörelse för Intellectas system för rörliga ersättningar till ledande
befattningshavare, aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram samt
konsultavtal i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3 lämnas en redogörelse för Intellectas
system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen följer och
utvärderar, genom ersättningsutskottet, löpande tillämpning av riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningarna är förenliga med av
årsstämman fastställda riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare och med av årsstämman fastställda
riktlinjer för styrelsearvode. För information om faktiska utfall hänvisas till
årsredovisningen.
Med ledande befattningshavare avses Intellectas koncernledningsgrupp bestående av
sex medlemmar, fyra dotterbolagschefer och Intellectas styrelse, se vidare information
på Intellectas webbplats.
Rörliga ersättningar till Intellectas koncernledningsgrupp och dotterbolagschefer
utgörs av rörlig kontantlön. Ingen rörlig ersättning utgår till Intellectas styrelse.

System för rörliga ersättningar till Intellectas ledningsgrupp
Rörlig kontantlön
Den rörliga kontantlönen är beroende av individens uppfyllelse av årligen fastställda
mål. Utfallet av den rörliga kontantlönen följs upp årligen. För koncernledningsgruppen
och dotterbolagschefer varierar den högsta möjliga rörliga kontantlönen beroende på
befattning och ansvarsområde och är maximerad till ett belopp motsvarande sextio
(60) procent av den fasta ersättningens storlek. Rörlig lön utfaller först efter att vissa
villkor uppfylls avseende budgeterat resultat. Budgetmålen är baserade på faktorer
som stödjer bolagets långsiktiga strategi och är värdeskapande.
Utfall av rörlig lön följs upp av vd och koncernchef samt ersättningsutskottet.
Rörlig lön uppgick under 2012 till 361 (873) KSEK och omfattade tre (fem) ledande
befattningshavare.
Aktieprogram
Intellecta har under 2012 infört ett aktieprogram avseende teckningsoptioner för
nyckelpersoner inom koncernen, genom vilket medarbetares belöning kan knytas till
bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten
premieras därigenom och aktieägare och nyckelpersonerna får samma mål.

Sammanlagt har 57 500 av 213 000 teckningsoptioner tecknats av nyckelpersonerna
under 2012. Efter utgången av 2012 har ytterligare 13 500 teckningsoptioner
tecknats.
Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning
Intellecta har, vid tiden för årsstämma 2013, ersättningsåtaganden som inte förfallit till
betalning till Intellectas styrelseordförande. Ersättningsåtaganden finns beskrivna i not
11, på sidan 38, i årsredovisningen enligt följande:
Under perioden 13 mars 2013-12 mars 2014 gäller ett konsultavtal, med en total fast
ersättning inklusive sociala avgifter om 3,6 MSEK. Styrelsen har uppskattat tiden för
styrelseordförandens insatser till 15-20 timmar per vecka samt, när så krävs, även
heltid. Under perioden ska styrelseordföranden vara tillgänglig för Intellecta för
insatser inom företagsledning, företagsförvärv, marknadsföring och försäljning. Utfört
arbete ska specificeras vad avser uppdragens art och nedlagd tid till bolagets vd och
koncernchef. Uppföljning sker av vd och koncernchef samt ersättningsutskottet.
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