
 
 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM KÖPOPTIONSPROGRAM 2021 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om Köpoptionsprogram 2021, riktat till den verkställande direktören, 

ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i divisionerna och medarbetare på huvudkontoret. 

Köpoptionsprogrammet kommer att omfatta maximalt 45 deltagare inom Alimak Group koncernen. 

 

Stämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att under tiden fram till nästa årsstämma utställa köpoptioner på 

maximalt 525 000 aktier, motsvarande maximalt 0,97 procent av totala antalet aktier och röster. Erbjudande till 

teckning kommer att ske enligt följande: 

 

• Verkställande direktören: maximalt 55 000 köpoptioner. 

• Ledande befattningshavare: 9 personer maximalt 25 000 köpoptioner per individ. 

• Ledningsgrupperna i divisionerna och medarbetare på huvudkontoret: 35 personer maximalt 7 000 

 köpoptioner per individ. 

 

Köpoptionsprogrammet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare eftersom det är baserat på 

köpoptioner avseende redan utgivna aktier i bolaget. 

 

Intill tiden för nästa årsstämma ska ovan deltagare således erbjudas att förvärva köpoptioner motsvarande 

maximalt 525 000 aktier. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt 

vedertagna modeller. Köpoptionerna ska förvärvas till ett pris uppgående till 10% av den noterade volymviktade 

betalkursen för Alimak Groups aktie under tio dagar före utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara 

maximalt fyra (4) år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2025 – 20 juni 2025. Lösenpriset per 

aktie ska fastställas av en oberoende värderingsman vid köpoptionernas utgivandetidpunkt. Beräkningen ska 

göras enligt etablerad Black & Scholes modell. 

 

Vid tidpunkten för kallelsen innehar bolaget 297 111 återköpta aktier, varav 5 100 är hänförliga till tidigare års 

aktiesparprogram. Detta innebär, om köpoptionsprogrammet tecknas fullt ut, att bolaget behöver återköpa 232 

989 aktier för att säkerställa leverans av aktier under köpoptionsprogrammet. Oaktat deltagande i 

köpoptionsprogrammet, och med anledning av att inga nya aktier emitteras, förblir bolagets aktiekapital 

oförändrat.  

 

Motiven till styrelsens förslag är att köpoptionsprogrammet förväntas bidra till en högre motivation och ett 

långsiktigt engagemang hos de anställda samt att det stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är 

det styrelsens bedömning att köpoptionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och 

bibehålla kunniga och erfarna medarbetare. Sammantaget är det styrelsens bedömning att 

köpoptionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett 

ökat aktievärde. 

 

Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig 

omfattning för medarbetare och bolagets aktieägarkollektiv. Styrelsen avser att återkomma vid kommande 

årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en 

ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter. I övrigt har 

bolaget endast begränsade kostnader för rådgivare och administration av köpoptionsprogrammet.  

 

För att säkerställa leverans av aktier under köpoptionsprogrammet föreslås på dagordningens punkt 16 c att 

styrelsen ska äga rätt att överlåta högst 525 000 återköpta aktier till deltagarna i köpoptionsprogrammet. Skulle 



inte det förslaget uppnå erforderlig majoritet föreslås att styrelsen ska äga rätt att ingå så kallade aktieswapavtal 

med tredje part för att infria förpliktelserna under köpoptionsprogrammet. 

 

Bolaget har två utestående incitamentsprogram (LTI 2018–2019) i form av prestationsbaserade 

aktiesparprogram som erbjudits ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Nämnda 

program uppställer krav på en egen investering i bolagets aktier och att dessa aktier behålls under en 

intjänandeperiod om tre år. Efter intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i 

bolaget förutsatt att vissa intjänandevillkor som fortsatt anställning och ett visst finansiellt prestationsmål är 

uppfyllda. För ytterligare detaljer om dessa utestående incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning 

för 2020. 

 

Köpoptionsprogrammet har beretts av ersättningsutskottet och har behandlats vid styrelsemöte i februari och 

mars 2021. 
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