Styrelsens förslag till LinkMed ABs årsstämma den 10 maj 2011

Punkt 13 på dagordningen

Styrelsen föreslår följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

LinkMed skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av lön,
pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den anställde har en fastställd
kostnadsram, som utöver ovanstående ersättningar även innefattar lönebikostnader, och den
anställde har möjlighet, så länge det är kostnadsneutralt för bolaget, att ersätta viss förmån med
annan förmån. Ersättningen kan också, efter beslut av styrelsen efter beredning av
ersättningsutskottet, kompletteras med en rörlig del och består i så fall av bonus. För 2011 föreslås att
bonussystemet baseras på exitintäkter för att stödja den av styrelsen beslutade nya strategin för
bolaget. Bonus kan utgå med en begränsad procentandel av exitintäkten med ett maximalt belopp
som tak. Bonussumman fördelas bland de anställda enlig en särskild nyckel.

Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Pensionsåldern uppgår till 65 år.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga
ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och sex månader från
verkställande direktörens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som
dock inte i något fall överstiger sex månader. Under uppsägningstiden utgår ersättning enligt
anställningsavtal. Utöver detta finns inga avgångsvederlag eller liknande.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall
finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14 på dagordningen

Styrelsen föreslår följande beslut:
Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt bilaga 1.

Bemyndigades verkställande direktören, eller den han utser, att vidta smärre förändringar i samband
med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 på dagordningen

Styrelsen föreslår följande beslut:

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 500 000 aktier. Emissioner med stöd av
detta bemyndigande skall endast kunna ske genom apportemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag, verksamheter eller
rättigheter. Emissionskursen skall vara marknadsmässig.

