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Revisorernas yltrande enhigt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen(2005:551) am huruvida
ãrsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande betattningshavare har följts.

Till ãrsstãmman i
NOVOTEK AB

org.nr 556060-9447

Vi bar granskat 0111 styrelsen och verkställande direktUren für NOVOTEK AB under r 2014 har fOljt de

riktlinjer for ersättningar till ledande befattningshavare sorn fastställts p ãrsstämman den 7 maj 2014

respektive àrsstämman den 6 maj 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det hr styrelsen och verkstäliande direktOren sum bar ansvaret für alt rikilinjerna fOljs och für den

interna kontroli som styrelsen och verkstallande direktören bedOrner är nodvändig Für att tilise att

riktlinjerna fOljs.

Revisorns ansvar
Virt ansvar ar alt iämna eLI yltrande, grundat pa v.r granskning, till irsstämman urn huruvida riktlinjerna

har fOljts. Vi har utfOrt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersattningar

till ledande befauningshavare’ i aktiernarknadsbolag. Denna rekommendation krhver att vi fOljer

yrkesetiska krav samt planerar och utfOr granskningen für alt uppná rimlig sakerhet att árssthmmans

riktlinjer i alit vhsentligt fOljts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation für och dokurnentation av ershttningsfràgor für ledande

befatlningshavare, de nya beslut urn ersattningar sorn fattats sanit elI urval av de utbetalningar sum gjorts

under rakenskapsaret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väijer vilka âtgiirder sum ska

geriomfOras, bland annat genom att bedOma risken für att riktlinjerna inte i alIt vüsentligt fOljts. Vid

denna riskbedOrnning beaktar revisom de delar av den interna kontrollen sum hr relevant für riktlinjemas

efterlevnad i syfte alt utforma granskningsatgarder som är andamâlsenliga med hänsyn till

omsthndighetenia, men inte i syfte alt gOra en uttalande om effektiviteien i bolagets interna kontroll.

Vi anser alt vfir granskning ger oss rimlig grund für va.rt uttalande nedan.

Uttalande
Vi anser alt styreisen och den verksthiiande direktOren für NOVOTEK AB under 2014 fOljt de riktiinjer

für ersättningar till ledande befattningshavare som faststälides pA Arsstämman den 7 rnaj 2014 respektive

Arsstämman den 6 maj 2013.

MalmO den lOapril )15

sv1LbyrA AB

Is- dersson
Auktoriserad revisor
E-luvudansvarig revisor

Praxity
.


