Side 1/2

18. april 2005

Til Københavns Fondsbørs
Meddelelse nr. 15 / 2005

IC Companys A/S – Beslutning om gennemførelse
af aktiebaserede incitamentsprogrammer
På sit møde den 15. april 2005 traf bestyrelsen for IC Companys A/S beslutning om de neden for beskrevne aktiebaserede incitamentsprogrammer. Programmerne skal ses som en
del af IC Companys’ initiativer med henblik på at fastholde og motivere dygtige medarbejdere. Ligeledes har programmerne til formål at styrke interessefællesskabet med aktionærerne.
Medarbejderaktier
I henhold til bemyndigelsen i vedtægternes §6 traf bestyrelsen beslutning om at gennemføre
en medarbejderaktieemission på i alt indtil nom. 3.000.000 DKK svarende til 300.000 stk. aktier a 10 DKK. Ifølge beslutningen vil samtlige fastansatte medarbejdere i selskabet og dets
datterselskaber i Danmark og udlandet blive tilbudt at tegne indtil 500 stk. aktier til kurs
10,50. Emissionen forventes gennemført inden udgangen af finansåret 2004/05.
Såfremt emissionen bliver fuldtegnet, resterer der herefter nom. 1.000.000 DKK af bestyrelsens bemyndigelse til at gennemføre medarbejderaktieemission.
På baggrund af den nuværende aktiekurs kan dagsværdien af medarbejderaktierne beregnes til 43 mio. DKK.
Warrantprogram
I henhold til bemyndigelsen i vedtægternes §6A traf bestyrelsen beslutning om tildeling af
365.000 stk. warrants til 45 nøglemedarbejdere. De tildelte warrants giver adgang til at tegne
i alt 365.000 stk. aktier med indtil 1/3 i efteråret 2006, 2007 og 2008 efter offentliggørelsen af
årsrapporten. Tegningskursen udgør 154,50 og er i henhold til vedtægterne beregnet som
den gennemsnitlige børskurs de seneste 5 børsdage forud for bestyrelsens beslutning, dog
minimum børskursen ”alle handler” den 15. april 2005. Tegningskursen tillægges 5% p.a.
regnet fra den 15. april 2005. Ikke udnyttede warrants for et år kan overføres til det følgende
år inden for programmets løbetid.
Der resterer herefter nom. 1.350.000 DKK af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsretter.
Dagsværdien af warrantprogrammet kan beregnes til 9 mio. DKK. Dagsværdien er opgjort
ved hjælp af Black & Scholes modellen under forudsætning af en fremtidig volatilitet på 25%
p.a., en forventet udbytteprocent på nul samt en risikofri rente på 2,58%.
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Optionsprogram
Bestyrelsen traf beslutning om et optionsprogram for selskabets direktion, bestående af Henrik Theilbjørn og Mikkel Vendelin Olesen. Ifølge programmet kan hver af direktørerne af selskabet købe indtil 20.000 stk. af selskabets aktier, fondskode DK0010221803, i hvert af årene 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 efter offentliggørelsen af selskabets årsrapport for det
forudgående regnskabsår. Købskursen udgør 154,50 og er beregnet som den gennemsnitlige børskurs de seneste fem dage forud for bestyrelsens beslutning, dog minimum børskursen ”alle handler” den 15. april 2005. Denne kurs tillægges 5% p.a. regnet fra den 15. april
2005. Ikke udnyttede købsoptioner for et år kan ikke overføres til et senere år. Såfremt en
direktør fratræder, bortfalder alle ikke udnyttede optioner.
IC Companys A/S’ beholdning af egne aktier udgør 315.932 stk., hvoraf 200.000 stk. vil blive
anvendt til afdækning af dette optionsprogram.
Dagsværdien af optionsprogrammet kan beregnes til 5 mio. DKK. Dagsværdien er opgjort
ved hjælp af Black & Scholes modellen under forudsætning af en fremtidig volatilitet på 25%
p.a., en forventet udbytteprocent på nul samt en risikofri rente på 2,82%.
Indregning i årsrapporten
IC Companys overgår til IFRS pr. 1. juli 2005. Som følge heraf vil dagsværdien af programmerne først blive indregnet i årsrapporten for 2005/06.
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