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Valberedningens förslag 

 
Beslut om inrättande av två incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016 A 
respektive B) för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, genom riktad 
emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna (punkt 11 i 
förslaget till dagordning) 
Stämman föreslås besluta införa två incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016 (A) 
respektive (B)), ett avseende styrelsens ledamöter (A) och ett avseende ledande 
befattningshavare (B). De båda programmen föreslås ha lika villkor i huvudsak enligt följande.  
 
Optionsprogrammen innebär att bolaget emitterar 19 850 000 teckningsoptioner till ett av Eniro 
AB (publ) direkt eller indirekt helägt dotterbolag (”Optionsbolaget”) som berättigar till teckning av 
19 850 000 stamaktier i bolaget med rätt och skyldighet för Optionsbolaget att hantera 
teckningsoptionerna enligt Teckningsoptionsprogrammen 2016 (A) respektive (B). 
 
Enligt Teckningsoptionsprogram (A) ska Optionsbolaget erbjuda styrelsens ledamöter att 
sammantaget förvärva upp till 11 900 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 60 procent av det 
totala antalet emitterade teckningsoptioner. Enligt Teckningsoptionsprogram (B) ska 
Optionsbolaget erbjuda ledande befattningshavare i Eniro-koncernen att förvärva upp till 7 950 
000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 40 procent av det totala antalet emitterade 
teckningsoptioner.  
 
Teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att 
optionerna värderas i enlighet med Black & Scholes-modellen eller någon annan vedertagen 
värderingsmodell.  
 
Teckningsoptionsprogram (A) kommer att omfatta upp till fyra styrelseledamöter (bolagets 
verkställande direktör kommer inte att omfattas av detta program). Samtliga fyra 
styrelseledamöter i bolaget (inklusive styrelsens ordförande) föreslås äga rätt att förvärva upp till 
2 975 000 teckningsoptioner vardera. Om någon styrelseledamot inte vill förvärva sin fulla andel 
ska dennes icke-förvärvade andel kvarhållas av Optionsbolaget och ingå i övriga icke-tilldelade 
teckningsoptioner och kunna förvärvas av eventuellt nya styrelseledamöter efter beslut av 
bolagsstämman. 
 
Teckningsoptionsprogram (B) kommer att omfatta cirka fem ledande befattningshavare i 
koncernledningen för Eniro-koncernen. Verkställande direktören föreslås äga rätt att förvärva upp 
till 1 700 000 teckningsoptioner. Övriga fyra ledande befattningshavare föreslås äga rätt att 
förvärva upp till 1 300 000 teckningsoptioner vardera. Om någon ledande befattningshavare inte 
vill förvärva sin fulla andel ska dennes icke-förvärvade andel kvarhållas av Optionsbolaget och 
ingå i övriga icke-tilldelade teckningsoptioner som kan erbjudas till befintliga och nyanställda 
ledande befattningshavare inom Eniro-koncernen (se nedan).  
 
Optionsbolaget ska äga rätt att kvarhålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till 
befintliga och nyanställda ledande befattningshavare inom Eniro-koncernen inom ramen för nu 
föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.  
Utnyttjande av teckningsoptioner för teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 
maj 2019 till och med den 31 maj 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av 
teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den genomsnittliga kursen för Eniros 
stamaktie under de fem handelsdagar som föregår årsstämman 2016. Teckningslikviden ska 
erläggas kontant. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare att till 
marknadspris förvärva teckningsoptioner.  
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier, kommer högst 19 850 000 nya 
stamaktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3 procent, beräknat på antalet 



 

 

 

 

aktier (efter full utspädning till följd av full konvertering av utestående konvertibler) vid tidpunkten 
för denna kallelse. 
 
Teckningsoptionerna bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget 
eftersom förvärv av teckningsoptioner kommer att ske på marknadsmässiga villkor. 
 
Som skäl för beslutet att genomföra incitamentsprogrammen för styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare och därmed att emittera teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, åberopas följande. Bolaget förutses att under den kommande ett till treårsperioden 
genomgå ett omfattande förändringsprogram där styrelse och företagsledning förväntas ha ett 
nära och omfattande samarbete vid utarbetandet och genomförandet av en rad strukturella 
förändringsåtgärder för bolaget. Det är angeläget att såväl styrelse som nyckelmedarbetare under 
denna förändringsprocess har ett enhetligt och tydligt motivationshöjande ägarengagemang med 
ett intresse som är parallellt med aktieägarnas. Ett viktigt element vid utformningen av 
programmen är att deltagarna medverkar med ett visst eget risktagande. Anskaffningskostnaden 
för teckningsoptionerna har balanserats mot teckningsoptionernas lösenkurs och löptid enligt 
marknadsmässiga värderingsprinciper. Vidare är det valberedningens bedömning att 
Teckningsoptionsprogrammen 2016 (A) respektive (B) kommer att bidra till möjligheterna att 
rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna styrelseledamöter och nyckelmedarbetare.  
 
Valberedningens förslag enligt ovan innebär att stämman föreslås fatta beslut om att införa 
Teckningsoptionsprogram 2016 (A) respektive (B) och att emittera 19 850 000 teckningsoptioner 
till Optionsbolaget och att Optionsbolaget äger rätt att sälja teckningsoptionerna till ovan angivna 
deltagare i programmen på ovan angivna villkor.  
 
Teckningsoptionsprogrammen 2016 (A) respektive (B) har beretts av valberedningen inom ramen 
för nomineringsprocessen avseende bolagets styrelse och i samråd med bolagets avgående 
styrelse och bolagets större aktieägare. Eftersom valberedningen föreslår en styrelse bestående 
av personer som samtliga är nya i styrelsen har även förslaget till incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare (inklusive verkställande direktör) beretts av valberedningen. 
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Valberedningens förslag  
 

Beslut rörande valberedning (punkt 18 i förslaget till dagordning) 
Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt följande. Styrelsens ordförande ska 
kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning1 över 
registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas 
möjlighet att utse varsin ledamot, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en 
ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en 
ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. 
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som 
röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock inte vara 
valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. 
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart 
valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även 
återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till 
valberedningen.  
 
Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne 
ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig 
turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning 
tillfrågas. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens 
sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare 
än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från 
uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten 
utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt starkaste 
ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av 
aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare 
som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. 
Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut. 
 
Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal 
styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för 
utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedningen 
ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års 
valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets 
webbplats. 

                                                        
1
 Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 

största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget 
namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till 
Euroclear Sweden AB. 
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Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare   

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)  
Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 ska besluta om A) Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare och B) Godkännande av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i form av 
kontant ersättning.  

A. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning, för närvarande 5 personer. 
Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning, bestående av: fast lön, ett 
långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner, rörlig lön samt 
pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner. De riktlinjer för ersättning som styrelsen 
föreslår överensstämmer med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2015 med justeringen att ett 
långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram har föreslagits av valberedningen inför årsstämman 
2016.  

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och 
erfarenhet. Den rörliga lönen består av kontant ersättning begränsad till 40 procent av den fasta 
lönen (för VD 50 procent). Mål för den rörliga lönen ska bestämmas av styrelsen med början den 
1 januari 2016. Målen ska omfatta i huvudsak koncernens finansiella resultat och mätas mot 
koncernens omsättning och EBITDA. Styrelsen bestämmer den rörliga lönen baserat på årsvisa 
utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Utbetalning av del av den 
rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart 
sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på 
information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.  
 
Avseende villkoren för teckningsoptionerna i det nya aktierelaterade incitamentsprogrammet 
hänvisas till valberedningens fullständiga beslutsförslag. 
 
Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premie-
baserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen. Då Bolaget initierar uppsägning 
gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. tjänstebil 
och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga. 

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.  
 
B. Godkännande av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i form av kontant 
ersättning  
Förslaget med rörlig ersättning bestående av kontanter överensstämmer med huvudprinciperna för 
det system för rörlig lön som Eniro hade 2015 med en maximal kontant rörlig ersättning om 40 
procent (för VD 50 procent) av den fasta lönen beroende på den enskilda befattningshavarens 
position. 

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning 
För syntetiska aktier intjänade under 2012 beräknas 0,4 miljoner kronor utbetalas vid en (enligt 
villkoren för de syntetiska aktierna) aktiekurs om 5,35 kronor och vid den maximala nivån på 
aktiekursen beräknas 4,6 miljoner kronor utbetalas. Utbetalning kommer att ske under 2016. 

Information om kostnader för rörlig lön i kontant ersättning för 2016  
Kostnaden för kontant rörlig ersättning för 2016 vid 50 procent måluppfyllnad för ledande 
befattningshavare är 3,05 miljoner kronor och vid 100 procent måluppfyllnad 6,1 miljoner kronor 
exklusive sociala avgifter baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning. 

 
  



 

 

Stockholm i april 2016 
Eniro AB (publ) 

Styrelsen 


