Bilaga 2 – Punkt 16

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga
ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till
styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse,
kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar:
fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag.
Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det.
Verkställande direktören
Bolagets verkställande direktör har enligt gällande anställningsavtal en fast årslön om 2.500.000
kronor. Enligt gällande anställningsavtal gör bolaget en pensionsavsättning om 30 % av den fasta
årslönen. Utöver den fasta årslönen har verkställande direktören en rörlig ersättning som
maximalt kan uppgå till 2.500.000 kronor. Den rörliga delen av ersättningen är baserad på att
företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål.
Av verkställande direktörens anställningsavtal följer ett åtagande att förvärva aktier i bolaget till
ett belopp om minst 5 miljoner kronor. Bolaget ersätter verkställande direktören årligen med ett
belopp motsvarande 10 % av anskaffningskostnaden för aktier inom intervallet 5 miljoner – 8
miljoner kronor.
Verkställande direktören erhåller en årlig kostnadsersättning om 100.000 kronor för resor och
förhöjda boendekostnader.
Övriga personer i bolagets ledning
Denna grupp av personer omfattar för närvarande två personer som direktrapporterar till
verkställande direktören.
Samtliga personer i bolagets ledning ska erhålla en fast årslön som är marknadsmässig samt en
bonus som uppgår till högst 30 % av den fasta årslönen. Den rörliga delen av ersättningen är till
75 % baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål. Resterande 25 % är baserad
på förutbestämda mål relaterade till den personliga prestationen. Pensionsavsättningen kan uppgå
till maximalt 30 % av den fasta årslönen.
Denna grupp av personer har möjlighet att för egna medel förvärva aktier i Biotage med en
villkorad rätt till subvention från bolaget av del av investerat belopp (ca 50 % av investerat
belopp). Beloppet som omfattas av denna rätt till subvention kan inte överstiga 15 % av
individens fasta årsinkomst.Styrelsen beslutar årligen om närmare förutsättningar för det årliga
beloppets storlek samt eventuella prestationskrav knutna därtill. Subventionen från bolaget
förutsätter att (i) individen är anställd inom Biotage samt att (ii) det kvalificerade förvärvet inte
avyttrats. Båda förutsättning ska vara uppfyllda vid tidpunkten för utbetalning av subventionen.
Subventionen tjänas in årligen och utbetalas i lika delar över tre år. Styrelsen äger emellertid rätt
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att betala ut subventionen i förtid till anställda som tvingas lämna Biotage i samband med
uppsägning från Biotages sida eller drabbas av långvarig sjukdom eller dödsfall eller liknande.
Eventuella nytillkommande medlemmar i bolagets ledning förväntas erhålla motsvarande villkor.
Diskretionär bonus
Styrelsen har möjligheten att besluta om att en diskretionär bonus för personer i bolagets ledning,
inklusive verkställande direktören, ska kunna utgå. Förutsättningarna för att diskretionär bonus
ska utgå ska vara av extraordinär karaktär.
Förutsättningar för rörlig ersättning och prestationskrav
Styrelsen äger fritt besluta om förutsättningarna för att rörlig ersättning ska utgå.
Avgångsvederlag
Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte
överstiga 24 månadslöner.
Tidigare beslutade ersättningar
Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Beskrivning av
befintliga incitamentsprogram framgår av sidan 48- 49 i årsredovisningen för 2010.
Utbetalda ersättningar under 2010
För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2010 hänvisas till
not 1 på sidan 52 i årsredovisningen för 2010.
______________________
Uppsala mars 2011
Biotage AB (publ)
Styrelsen
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Bilaga 3 – Punkt 17

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och
beslut om fondemission
____________________________________________________________________________
A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska minskas med 8 848 632 kronor
genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 8 848 632 aktier som ägs av bolaget. Styrelsen
anser att det saknas skäl för bolaget att fortsatt inneha dessa aktier eller att avyttra dem. Ändamålet med
minskningen är att minskningsbeloppet ska överföras till fritt eget kapital genom avsättande till fond att
användas enligt beslut av årsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av 8 848 632
egna aktier som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndigande av tidigare stämmor.
Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om minskningen av bolagets aktiekapital villkoras av att
årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt B nedan, som medför att varken
bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskas tillföljd av beslutet om minskning av
aktiekapitalet.
Styrelsen anför följande redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Skälen för att endast
av bolaget innehavda aktier ska dras in är att det saknas skäl för bolaget att fortsättningsvis inneha
aktierna eller att sälja dem.
För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

B. Fondemission
I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt A ovan, avrundat uppåt
för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att
aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt följande:
1. Aktiekapitalet ökas med 9 556 522 kronor och 56 öre.
2. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.
3. Aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital.
Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om fondemission villkoras av att årsstämman fattar beslut i
enlighet med styrelsens förslag under punkt A ovan

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket
och Euroclear.
Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt A ovan kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket
eftersom beslutet är villkorat av att bolaget samtidigt genomför en fondemission som medför att varken
bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen påverkar bolagets bundna egna
kapital och aktiekapital genom att bolagets aktiekapital minskas med 8 848 632 kronor till 79 637 688
kronor. Fondemissionen enligt punkt B ovan påverkar bolagets aktiekapital genom att aktiekapitalet ökas
med 9 556 522 kronor och 56 öre till 89 194 210 kronor och 56 öre.

Stockholm i mars 2011
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 4 – Punkt 18
Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman
2012, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut
om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga besluta att aktie och/eller konvertibel ska
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel ska tecknas med kvittningsrätt. Vid styrelsens beslut
om nyemission av aktier mot kontant betalning ska de gamla aktieägarna äga företrädesrätt till teckning.
Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av
antalet aktier i bolaget med högst 7.900.000 aktier (vid full konvertering av konvertiblerna och före en
eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren). Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av
företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas
teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX
Stockholm vid tiden för genomförandet av nyemission. Vid beslut om riktad kontantemission av
konvertibler ska prissättningen av och villkoren för konvertiblerna vara marknadsmässiga. Styrelsen ska
även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som
styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.
Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt
och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet och under antagande om full konvertering av eventuellt utgivna
konvertibler (dock före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren) motsvarar cirka 9,02 procent
av aktiekapital och röster, givet att årstämman röstar för beslut om indragning av återköpta aktier och
fondemission enligt punkt 17.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av
stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
_____________
Uppsala i mars 2011
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 5 – Punkt 19

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:
1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2012.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår
till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX
Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs.
Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet
med bolagets kapitalstruktur. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna biträder beslutet.

_____________
Uppsala i mars 2011
Biotage AB (publ)
Styrelsen

